
OBEC ROZDROJOVICE 

 

Zápis 

 

z 15. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 2.3.2020 v 18:00 hod. v jídelně 

Základní školy v Rozdrojovicích 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Přítomni: Daniel Stráský, Stanislav Slouka, Martin Kružík, Jan Machát, Karel Taft, Milan 

Šťastný, Věra Svrčinová, Věra Svídová, Oldřich Pokorný, 

 

Ověřovatelé: Oldřich Pokorný, Věra Svídová 

 

Zahájení 

 

Zasedání zahájil starosta pan Daniel Stráský, který konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné 

a jmenoval zapisovatelem pana Stanislava Slouku. Dále starosta doplnil program zasedání, kdy 

do bodu Různé zařadil sedm bodů, a požádal zastupitele o případné další doplnění programu. 

Další body doplněny nebyly.  

Poté starosta navrhl za ověřovatele zápisu pana Oldřicha Pokorného a paní Věru Svídovou a 

nechal hlasovat o programu jednání. 

 

Program : 

Zahájení a určení ověřovatelů zápisu 

1) Schválení programu jednání. 

2) Schválení zápisu a usnesení z minulého zasedání. 

3) Schválení investičního záměru na rekonstrukci památníku obětem válek 

4) Schválení nájemní smlouvy na provozování obchodu 

5) Schválení Smlouvy o právu stavby na parc. č. 524 k. ú. Rozdrojovice – sjezd a přípojky 

6) Žádost o podporu na společenské akce U Helánů. 

7) Různé 

a) Schválení Smlouvy o smlouvě o zřízení VB na plyn. Přeložku – nový OÚ 

b) Schválení Smlouvy o právu stavby na parc. č. 122/1 k. ú. Rozdrojovice – plyn. Přípojka 

c) Možnost se připojit   a podpořit akci na Hodina Země 2020. 

d) Info – obecní úřad – práce v souvislosti s přesunem úřadu 

e) Info  - cena za projekt VO 

f) SFŽP – Norské fondy 

g) Pověření Ing. Pokorného k jednání s MĆ Kníničky 

8) Závěr  

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 1 

 

Usnesení č. 1: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje program 15. zasedání zastupitelstva a ověřovatele zápisu. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

Počet hlasů: pro   9                   proti: 0                     zdržel se:  

 

 

K bodu 2 

 

Starosta předložil ke schválení zápis a usnesení ze 14. zasedání ZO a nechal o něm hlasovat. 

 

Usnesení č. 2: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje zápis a usnesení ze 14. zasedání ZO Rozdrojovice. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

Počet hlasů: pro   9                   proti: 0                     zdržel se: 0 

 

 

K bodu 3 

 

Starosta předložil ZO ke schválení investiční záměr na rekonstrukci památníku obětem 

světových válek. 

 

Usnesení č. 3: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje investiční záměr na realizaci akce „Komplexní renovace 

Památníku obětem I. a II. Světové války“.  

 

Výsledek hlasování: schváleno 

Počet hlasů: pro   9                   proti: 0                     zdržel se: 0 

 

 

K bodu 4   

 

Starosta předložil ZO ke schválení Smlouvy na pronájem nebytových prostor na provozování 

smíšeného zboží pro rok 2020. Záměr na pronájem byl řádně vyvěšen. 

 

Usnesení č. 4: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání, budovu 

prodejny potravin s nájemcem, kterým je pan ………………………………………“. ZO 

pověřuje starostu k uzavření smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

Počet hlasů: pro   9                   proti: 0                     zdržel se: 0 



 

K bodu 5 

 

Starosta předložil ZO ke schválení žádost na právo stavby na obecním pozemku parc. č. 524 k. 

ú. Rozdrojovice pro vybudování sjezdu a vybudování inženýrských sítí pro výstavbu nového 

rodinného domu, kde stavebníky jsou …………… a …………. 

 

Usnesení č. 5: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o právo stavby na obecním pozemku parc. č. 524 k. ú. 

Rozdrojovice za účelem vybudování inženýrských přípojek a vybudování sjezdu pro výstavbu 

RD na pozemku parc. č. 526 k. ú. Rozdrojovice se stavebníkem …………… a 

………………… 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

Počet hlasů: pro   6                  proti: 0                     zdržel se: 3 

 

 

K bodu 6 

 

Starosta předložil žádost od majitelů místního hostince U Helánů na finanční podporu 

pořádaných akcí během roku. V žádosti byli vypsány akce: Obecní bál, Mladé hody, 

Velikonoční jarmark, Pivní festival, Rojc fest, Babské hody, Vánoční Jarmark, Mikulášská 

nadílka. Starosta dále sdělil, že ZO se sešli na pracovní poradě a tento bod projednávali. ZO 

se shodli, že z této žádost podpoří akci Obecní bál, Mladé hody, Babské hody. Dále bylo 

řečeno že zbylé akce podporovat bude možné formou veřejné dotace, ke které budou mít 

možnost se přihlásit i jiné subjekty na území obce, které pořádají veřejné setkání obyvatel 

formou akcí. ZO sdělili, že formulář pro přihlášení podpory na akce pořádané různými 

subjekty, by neměl být nijak složitý. Mělo by se jednat o název akce, jaké budou náklady 

akce, kolik by se mělo účastnit lidí, a tak podobně. ZO nejdříve vzor formuláře vypracuje, a 

jak bude většinově odsouhlasen, tak bude dán na vědomí široké veřejnosti. ZO ještě musí 

určit částku, kterou vyčlení z rozpočtu obce na tuto podporu. 

Jeden občan se dotázal jaký bude klíč na přerozdělování dotace. ZO sdělili, že tyto klíče 

teprve budou vypracovány. Další občanka se zeptala od kdy by mohl tento systém podpory 

začít platit. ZO sdělili, že se budou snažit o co nejdřívější zavedení formuláře na podporu 

akcí, aby mohli subjekty žádat o podporu.  

 

Usnesení č. 6: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje podporu na společenské akce pro společnost MH 44 U Helánů 

formou rámcové smlouvy částkou ve výši 10 tis/Kč na Obecní bál, 20 tis/Kč na Mladé hody a 

20 tis/Kč na Babské hody. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 1 

 

 

 

 

 



 

K bodu 7 

 

a) Starosta předložil ZO ke schválení Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene na přeložku plynové přípojky k nově budovanému obecnímu úřadu. 

 

Usnesení č. 7: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na 

parc. č. 121 a 122/1 k. ú. Rozdrojovice pro stavbu plynárenského zařízení „Přeložka NTL 

plynovodní přípojky Rozdrojovice, Na Dědině 150, číslo stavby 8800093242. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

Počet hlasů: pro   9                   proti: 0                     zdržel se: 0 

 

 

b) Starosta předložil ZO ke schválení Smlouvu o právu stavby na obecním pozemku 

parc. č. 122/1 k. ú. Rozdrojovice za účelem vybudování plynové přípojky pro RD č. p. 

130 pro stavebníka ……………….. 

 

Usnesení č. 8: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o právo stavby na obecním pozemku parc. č. 122/1 k. 

ú. Rozdrojovice za účelem vybudování plynové přípojky pro RD č.p.130 se stavebníkem 

……………….. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

Počet hlasů: pro   9                   proti: 0                     zdržel se: 0 

 

 

c) Starosta předal slovo zastupitelovi Karlu Taftovi, aby vysvětlil podporu akce Hodina 

Země 2020. Karel Taft vysvětlil, že se jedná o symbolickou podporu, tím že se obec 

k této akci připojí tak vyjadřuje že ji není lhostejná situace s klimatickými změnami. 

 

Usnesení č. 9: 

 

Zastupitelstvo obce se připojuje a podporuje akci Hodina Země 2020. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

Počet hlasů: pro   5                   proti: 3                     zdržel se: 1 

 

 

d) Starosta informoval ZO ohledně výstavby nového obecního úřadu, kde vznikají práce 

nespojené s projektem. Jedná se přesun sirény, instalace zabezpečovacího systému, 

přesunu rozhlasové stanice, elektrického požárního systému. Dále starosta ZO 

seznámil s cenovými nabídkami, kolik jednotlivé odborné práce budou stát. Těmito 

důvody se celá stavba o nějaký čas prodlouží. 

 

 



e) Starosta seznámil ZO s projekční cenou plánovaného doplnění veřejného osvětlení. 

Cena je 97 tis bez DPH.  

 

f) Starosta seznámil ZO s možnostmi žádat dotace s Norských fondů. Jednalo by se o 

podání žádosti k možným protipovodňovým opatřením, na které se zatím nepodařilo 

dotace získat. Dotace je nazvaná „Adaptace na klimatickou změnu“. Dotace bude 

podána společně s Městskou částí Brno - Kníničky, obcí Jinačovice a městem Kuřimí. 

Starosta jde v pátek na jednání do Kuřimi, kde by se měl dovědět více informací. 

Podání žádosti by mělo stát 20 tis./Kč. Případná dotace hradí až 90% nákladů jednak 

na projekt a za druhé samotné realizace stavby. 

 

 

g) Starosta předložil ZO pověření zastupitele Oldřicha Pokorného k jednání s Městskou 

částí Brno – Kníničky za účelem spolupráce na obecních a městských lesů na 

hranících katastrů a dále získání informací ohledně podpory kulturních akcí formu 

obecních dotací. 

 

Usnesení č. 10: 

 

a) Zastupitelstvo obce pověřuje zastupitele Ing. Oldřicha Pokorného k jednání 

s Městskou částí Brno – Kníničky ve věcech obecních a městských lesů na hranících 

katastrů a dále získání informací ohledně podpory kulturních akcí formu obecních 

dotací. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

Počet hlasů: pro   9                   proti: 0                     zdržel se: 0 

 

 

Diskuze 

 

Starosta vyzval občany k dotazům. První dotaz byl, jestli se budou opravovat místní 

komunikace. ZO sdělili, že běžná oprava silnic bude probíhat během Jara. Jeden občan 

doporučoval, aby se osadili podél silnic obrubníky, a tím by se zabránilo drolení asfaltu. 

Starosta sdělil, pokud se cesty neopraví kompletně včetně dešťového kanálu, tak jakékoliv 

opravy budou pouze provizorní. Další dotaz byl, jak vypadá možnost budování cyklostezky. 

Starosta sdělil, že se musí počkat, jak dopadne cyklostezka směr Jinačovice. Pokud to bude 

povoleno, bude obec moci oponovat, že obdobná situace, která prošla na Jinačovice, tak proč 

nejde prosadit směr Kníničky. Další dotaz byl, jestli by bylo možné osadit zpomalovací 

retardéry do některých místních komunikací. Starosta sdělil, že po zkušenostech jsou 

zpomalovací retardéry nefunkční a obec neplánuje s jejich montáž. Oldřich Pokorný sdělil, že 

jednání ohledně výstavby chodníku v ulici Brána by mělo pokračovat a ZO by se měli 

potkávat s jednotlivými dotčenými vlastníky dotčených sousedních pozemků. Starosta 

doplnil, že by jednotlivý vlastníci mohli podepisovat souhlasy ze stavbou na situační výkres. 

Další dotaz byl, jestli by bylo možné na území obce osadit měřící radar. Starosta odpověděl, 

že i tento dopravní mobiliář nehodlá obec pořizovat, protože vymáhání přestupku za rychlost 

nemá obec v kompetenci a na obecní policii nemá obec prostředky.  

 

 

 

 



 

 

…………………………….                                                        …………………………… 

   starosta obce                                                                                  místostarosta 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Oldřich Pokorný   ………………………. 

                                  

                                 Věra Svídová ……………………… 

 

Zasedání ukončeno v 19:10 hod. 

 

Zapsal:        Stanislav Slouka               ………………………. 

 

 


