
OBEC ROZDROJOVICE 

 

Zápis 
 

z  8. zasedání zastupitelstva obce  Rozdrojovice konané dne 24.11.2011 v 19,30 hod. 

v zasedací místnosti Obecního úřadu 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Přítomni:   Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík Martin, Svrčinová Věra,  
Havířová Kristýna, Zvěřinová Irena 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   Svrčinová Věra,  Havířová Kristýna 

 

 
Program :    

 

1) Zahájení a určení ověřovatelů zápisu                                        starosta             

2) Schválení programu jednání. 

3) Kontrola úkolů z předešlých zasedání.                                      místostarosta   

4) Schválení Dodatku č.10 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK. 

5) Schválení Rozpočtového opatření č. 4 a 5/2011. V opatření č.4  je navýšený rozpočet o dotaci  na 
hrací prvky ve výši 400 tis. Kč. V opatření č. 5. se jedná pouze o úpravy rozpočtu. 

6) Schválení záměru k pronájmu pozemku pod chatami  p.č. 1661 o výměře 23 m2, 1653 o výměře 
86 m2, v k.ú. Kníničky (změna majitelů). 

7) Schválení prominutí dluhu za pronájem pozemku p.č. 1653 pod chatou na k.ú. Kníničky. Bývalý 
majitel JUDr. Kršiak Vladimía ve výši 6020,- Kč.  Vzhledem k tomu, že se jedná o bezdomovce,  
vymáhání dluhu by bylo složité a nákladné. 

8) Schválení záměru k pronájmu pozemku – části p.č. 405 v ulici Zmola pro účely vybudování 
parkovacího stání. 

9) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemku p.č. 
565, 522 k.ú. Rozdrojovice oprávněný EON, přípojka NN pro MŠ. 

10) Různé 

a) Dodatek smlouvy č. 9 pro dopravní obslužnost obce na r. 2012 – IDS JMK. 

b) BVaK – tarif platný pro r. 2012 za stočné 11,95Kč/m3 + 14% DPH 

c) Návrh na vyřazení  majetku – viz. Příloha. Jedná se o zmařený projekt na rekonstrukci 
stávající budovy OÚ – tento nebude nikdy realizován. Vodojem u Břenkových je nefunkční, 
rozpadlé zařízení a studna v ulici Zmola byla zrušena. 

d) Výstavba komunikace a inženýrských sítí v lokalitě U Kříže. Pověření starosty k uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí darovací na komunikaci, chodníky, VO a kanalizace. Podmínka u 
komunikací  je převod včetně pozemku, u IS věcná břemena. 

e) Informace Obecní geoportál. 

f) Informace Jeroušek. 

11) Závěr 



 

K bodu 1 a 2 

 

Zasedání zahájil pan starosta Daniel Stráský a jmenoval ověřovatele zápisu paní Věru 
Svrčinovou a paní Kristýnu Havířovou a konstatoval, že zasedání je usnášení schopné. 
Program zasedání a jmenování ověřovatelů zápisu byl schválen jednomyslně. Provedl 

kontrolu plnění  usnesení . 

 

Výsledek hlasování:   schváleno 

Počet hlasů: pro    7                    proti:     0                     zdržel se:    0 

 
 

K bodu 3 

 

ZO z 7. zasedání zastupitelstva konaného 22.9.2011 mělo vyřešit situaci s manželi 

Patočkovými, o  

příjezdové cestě k pozemku k chatě na parc. č. 290/2 a dále úpravu majetkoprávních vztahů 

k parcele č. 290/2. Manželé Patočkovi se do posud k daným tématům nijak nevyjádřili. Proto 

ZO odsouvá tyto dva úkoly na neurčito. 
 

K bodu 4 a 5 

 

Starosta předložil: 
 

- schválení Dodatku č.10 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK 

- schválení Rozpočtového opatření č. 4 a 5/2011. V opatření č.4  je navýšený rozpočet o 

dotaci  na hrací prvky ve výši 400 tis. Kč. V opatření č. 5. se jedná pouze o úpravy 

rozpočtu. 

 

Výsledek hlasování:   schváleno 

Počet hlasů: pro    7                    proti:     0                     zdržel se:    0 

 

 

K bodu 6 

 

ZO po diskusi schválilo záměr k pronájmu pozemku pod chatami  p.č. 1661 o výměře 23 m2, 

1653 o výměře 86 m2, v k.ú. Kníničky (změna majitelů). Adresný záměr byl vyvěšen. 

 

Výsledek hlasování:   schváleno 

Počet hlasů: pro    7                    proti:     0                     zdržel se:    0 

 

 

K bodu 7 

 

Starosta předložil schválení prominutí dluhu za pronájem pozemku p.č. 1653 pod chatou na 

k.ú. Kníničky ve výši 6020,- Kč. Bývalý majitel JUDr. Kršiak Vladimír. Vzhledem k tomu, že 

se jedná o bezdomovce, vymáhání dluhu by bylo složité a nákladné. ZO prominutí schválilo. 

 

Výsledek hlasování:   schváleno 

Počet hlasů: pro    7                    proti:     0                     zdržel se:    0 



 

 

 

K bodu 8 

 

Starosta předložil žádost manželů Burešových k pronájmu pozemku – části p.č. 405 v ulici 

Zmola. Starosta navrhl částku 20 Kč/m2/rok. Manželé Burešovi musí dodat GP a poté může 
být vyvěšen adresný záměr. ZO s touto žádostí souhlasilo. 

 

Výsledek hlasování:   schváleno 

Počet hlasů: pro    7                    proti:     0                     zdržel se:    0 

 

 

 

K bodu 9 

 

Starosta předložil ZO smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu na pozemku p.č. 565, 522 k.ú. Rozdrojovice v majetku Obce, oprávněný EON, 
přípojka NN pro MŠ. 
 

Výsledek hlasování:   schváleno 

Počet hlasů: pro    7                    proti:     0                     zdržel se:    0 

 

 

K bodu 10 

 

a) Starosta předložil dodatek smlouvy č. 9 pro dopravní obslužnost obce na r. 2012 – IDS 

JMK. 

Výsledek hlasování:   schváleno 

Počet hlasů: pro    7                    proti:     0                     zdržel se:    0 

 
b) BVaK udávají tarif platný pro r. 2012 za stočné 11,95Kč/m3 + 14% DPH. ZO bere na vědomí. 

c) Starosta předložil ZO návrh na vyřazení  majetku – viz. Příloha. Jedná se o zmařený 
projekt na rekonstrukci stávající budovy OÚ – tento nebude nikdy realizován. 
Vodojem u Břenkových je nefunkční, rozpadlé zařízení a studna v ulici Zmola byla 

zrušena. ZO návrh schválilo. 

Výsledek hlasování:   schváleno 

Počet hlasů: pro    7                    proti:     0                     zdržel se:    0 

 

d) Starosta předložil ZO projektovou dokumentaci k výstavbě komunikace a 
inženýrských sítí v lokalitě U Kříže. ZO pověřuje starosty k uzavření smlouvy o 
smlouvě budoucí darovací na komunikaci, chodníky, VO a kanalizace. Podmínka u 
komunikac  je, převod včetně pozemku, u IS věcná břemena. 

Výsledek hlasování:   schváleno 

Počet hlasů: pro    7                    proti:     0                     zdržel se:    0 

 

 

 



 

e) Starosta podal informace o objednání obecního geoportálu, který zhodnotí vybavenost 
Obce. 

f) Starosta informoval ZO o možném podání žádosti na odprodej pozemku ze strany 
pana Jerouška. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

   starosta obce                                                                                  místostarosta 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu : Věra Svrčinová             ………………………. 

                                  

                                  Kristýna Havířová      .……………………… 

 

 

 

 

Zasedání ukončeno ve 20:20 

 

 

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

 

 


