
OBEC ROZDROJOVICE 

 

Zápis 
 

z  10. zasedání zastupitelstva obce  Rozdrojovice konané dne 15.3.2012 v 19,30 hod. 

v zasedací místnosti Obecního úřadu 

___________________________________________________________________________ 

 

 

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

 

Omluveni: Svrčinová Věra,   
 

Ověřovatelé zápisu:   Havířová Kristýna, Zvěřinová Irena 

 

 

Program :    

 

1) Zahájení 
2) Určení ověřovatelů zápisu. 
3) Schválení programu jednání. 
4) Schválení rozpočtového opatření č. 7 z r. 2011 

5) Schválení rozpočtu na rok 2012 

6) Schválení převodu majetku pro MŠ  - zařízení MŠ 

7) Schválení inventury za r. 2011 obce a školy včetně vyřazení majetku 

8) Schválení výroční zprávy o hospodaření ZŠ a MŠ 

9) Schválení převodu vodovodní přípojky „Obecnice“ do SVaK Tišnovsko 

10) Schválení věcných břemen : E-On, Telefonica, Svazek VaK Tišnovsko 

11) Povolení použití obecního erbu na sběratelské předměty 

12) Schválení náhrady za pozemek parc. č.72/25 o výměře 40m2 – komunikace a chodník. 
13) Prodej části parcely č. 432/1 o velikosti cca 135 m2 

14) Prodej části parcely č. 290 o velikosti cca 90 m2 

15) Pronájem části parcely č. 405  o výměře cca  110 m2 

16) Pronájem částí parcely č. 749/1 před domy na parc.č. 470 a p.č.467 o výměrách cca do 20 
m2 

17) Různé 

a) Schválení dohody o narovnání majetkových vztahů manželé Havířovi –finanční 
náhrada za urovnání sporných majetkoprávních vztahů 

b) Žádost o dokončení VO , ul. Za Humny 

c) Žádost na navýšení příspěvku na Mladé hody 

18) Závěr 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

K bodu 1 a 2 a 3 

 

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

Výsledek hlasování:   schváleno 

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

 

 

K bodu 4 a 5 

 

Starosta předložil ZO rozpočtové opatření č. 7 za rok 2011 a dále rozpočet na rok 2012. 
ZO oba body jednomyslně schválilo. 
 

Výsledek hlasování:   schváleno 

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

 

 

 

K bodu 6 

 

Starosta předložil ke schválení převodu majetku pro MŠ. ZŠ a MŠ Rozdrojovice byl převeden 
drobný dlouhodobý investiční  majetek v celkové výši 336.454,- Kč. 
 

Výsledek hlasování:   schváleno 

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

 

K bodu 7 

 

Starosta předložil ke schválení inventury obce a školy včetně vyřazení majetku. 
 

Výsledek hlasování:   schváleno 

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

 

 

K bodu 8 

 

Starosta předložil ke schválení „ Výroční zprávy o hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2011“, zisk 
ve výši 200.146,82- Kč bude převedený do rezervního fondu ZŠ a MŠ a bude použitý 
k případnému dofinancování provozních nákladů. Příspěvek na provoz pro příspěvkovou 
organizaci ZŠ a MŠ Rozdrojovice na rok 2012 je 800.000,- Kč. ZO jednomyslně schválilo 

 

Výsledek hlasování:   schváleno 

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

 

 

 

 



K bodu 9 

 

Starosta předložil ke schválení převod vodovodní přípojky v ulici Žleby ( dříve nazývaná jako 
Obecnice ) do  SVaK  Tišnovsko. 
 

Výsledek hlasování:   schváleno 

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

 

 

 

K bodu 10 

 

Starosta předložil ke schválení několik věcných břemen. Z toho 2x firmě E-ON, 1x firmě 

Telefonica, 1x Svazku VaK Tišnovsko. ZO všechny věcná břemena jednomyslně schválilo. 
 

Výsledek hlasování:   schváleno 

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

 

 

K bodu 11 

 

Starosta předložil žádost o povolení souhlasu s užitím obecního znaku na sběratelské 
předměty. Žádost podala firma AKTIV 95 OPAVA s.r.o.. 
 

Výsledek hlasování:   schváleno 

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

 

 

K bodu 12 

 

Starosta předložil ke schválení náhradu za pozemek parc. č. 72/25 o výměře 40 m2
 v majetku 

paní Anny Gallové. Starosta se domluvil s paní Gallovou na směnu pozemku ve stejném 
počtu m2

.  

 

Výsledek hlasování:   schváleno 

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

 

 

K bodu 13 

 

Starosta předložil žádost pana  Petra Jerouška a paní Renaty Justové ( dále jen žadatelé) 
podanou 20.2.2012 na odkoupení obecního pozemku parc. č. 432., který dosud mají v nájmu. 
Navrhovaná cena od žadatelů k odprodeji pozemku parc. č. 432 byla 104.000,- Kč. 
 Starosta nechal dne 27.2.2012 vyvěsit adresný záměr na prodej výše zmíněné parcely č. 
432/1 o velikosti cca 135m

2
. 

 Starosta navrhnul ZO prodat žadatelům parc. č. 432 za cenu 1000 Kč/m2 
,čímž celková cena 

parc.č. 432 by byla 135.000,- Kč a poté nechal o tomto návrhu hlasovat. 3 zastupitélé 
hlasovali pro návrh, 2 zastupitelé hlasovali proti návrhu, 1 zastupitel se zdržel hlasování. 
Návrh od starosty nebyl přijat nadpoloviční většinou. Starosta nechal odsunout tento návrh na 
další zasedání zastupitelstva. Po tomto návrhu starosty, nechal starosta hlasovat o žádosti od 



žadatelů. 1 zastupitel hlasoval pro žádost, 4 zastupitelé  hlasovali proti žádosti, 1 zastupitel se 

zdržel hlasování. 

 

 

Výsledek hlasování č.1 (návrh starosty) :   odloženo 

Počet hlasů: pro    3                    proti:     2                     zdržel se:    1 

 

Výsledek hlasování č. 2 (žádost od žadatelů) :   zamítnuto 

Počet hlasů: pro    1                    proti:     4                    zdržel se:    1 

 

 

K bodu 14 

 

Starosta předložil žádost manželů Patočkových podanou 3.2.2012 na odprodej části parc. č. 

290 o velikosti 90m
2
. Nabízená cena od manželů Patočkových je 100 Kč/m

2
.  

Starosta nechal dne 22.2.2012 vyvěsit adresný záměr na prodej parc. č. 290 o velikosti cca 

90m
2
. 

ZO s nabízenou cenou nesouhlasí a tím žádost zamítá. 

 

 

Výsledek hlasování:   schváleno 

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

 

 

K bodu 15 

 

Starosta předložil žádost manželů Burešových projednávanou na 8. zasedání zastupitelstva 

konaného 24.11.2011, kdy ZO se žádostí souhlasilo za podmínek vypracování geometrického 

plánu. Manželé Burešovi geometrický plán dodali. 

Starosta nechal dne 22.2.2012 vyvěsit adresný záměr na pronájem části parcely č. 405 o 

výměře 110m
2
. Cena byla stanovena ZO na 20Kč/m

2
. 

ZO pověřuje starosty k uzavření smlouvy. 

 

 

Výsledek hlasování:   schváleno 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 16 

 

Starosta předložil žádost od pana Miloše Mikuláška na pronájem části parcely č.749/1 před 

domem č.p. 116. Již dříve byl ZO na 32. zasedání konaného 22.4.2010 schválen pronájem 

části parcely 749/1 panu Jaroslavu Brožovi před domem č.p. 110, který sousedí s domem 

manželů Mikuláškových č.p. 116. ZO se rozhodlo pronajmout části parcel 749/1 žadatelům 

tak, že každý žadatel bude moci mít pronajatou parcelu před svým domem. 

Starosta nechal  dne 22.2.2012 vyvěsit adresný záměr na pronájem části parcel 749/1 před 

domy na parc. č. 470 a parc. č. 467 o výměrách cca do 20 m
2
. 

 ZO stanovilo cenu za pronájem 20Kč/m
2
. 

ZO pověřuje starosty k uzavření smlouvy. 

 

 

Výsledek hlasování:   schváleno 

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

 

 

K bodu 17 

 

a) Starosta předložil ke schválení dohody o narovnání majetkových vztahů manželů 

Havířových. Finanční náhrada ve výši 25.000,- Kč za urovnání sporných majetkových 

vztahů. 

 

Výsledek hlasování:   schváleno 

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

  

 

b) Starosta předložil žádost pana Jiřího Pecky na dokončení veřejného osvětlení a 

komunikace v části obce ulice Za Humny. Rozpočet obce v letošním roce s touto 

investicí nepočítá. Starosta bude dále jednat s občany bydlící v této lokalitě o další 

možné variantě na vybudování veřejného osvětlení. 

 

 

Výsledek hlasování:   schváleno 

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

 

 

c) Zastupitel Martin Kružík předložil navýšení ceny na podporu konání krojovaných 

mladých hodů. Cena byla navýšena odhadem na 34.000,- Kč z důvodů konání  

mladých hodů na veřejném prostranství v areálu „12“.Zo s navýšení souhlasí. 

 

Výsledek hlasování:   schváleno 

Počet hlasů: pro    5                    proti:     0                     zdržel se:    1 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

   starosta obce                                                                                  místostarosta 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu : Irena Zvěřinová          ………………………. 

                                  

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

 

 

 

 

Zasedání ukončeno ve 20:20 

 

 

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

 


