
OBEC ROZDROJOVICE 
 

Zápis 
 

z  18. zasedání zastupitelstva obce  Rozdrojovice konané dne 25.4.2013 v 19,30 hod. 
v zasedací místnosti Obecního úřadu 

___________________________________________________________________________ 
 

 
Přítomni:   Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík Martin, Havířová Kristýna, 
Svrčinová Věra, Nováková Irena 
 
Ověřovatelé zápisu:   Machát Jan, Havířová Kristýna 
 
 
 
Program :    
 
1) Zahájení 

2) Určení ověřovatelů zápisu. 

3) Schválení programu jednání. 

4) Schválení rozpočtu obce na rok  2013. 

5) Prodej obecního pozemku -části parcely č. 290 hraničící s parc. č. 349/2 o výměře cca 9 
m2. 

6) Výběrové řízení na zhotovitele stavby Autobusová zastávka v Rozdrojovicích směr 
Jinačovice. 

7) Příspěvek Svazku obcí Panství hradu Veveří – nákup zametacího stroje. 

8) Žádost o dotaci JMK - Úprava komunikace na vjezdu do obytné zóny Rozdrojovice, 
lokalita Za Humny, SO 301 Splašková kanalizace 

9) Různé 

a) Havárie čerpací stanice kanalizace  - nabídka na úpravu Toman  

b) Žádost o prodej části parcely č. 450/1 – ul. Pod Školou  

c) Získání dotace na sběrný dvůr a odsouhlasení záměru stavby 

d) Rozpočtové opatření 1/2013 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
K bodu 1 a 2 a 3 
 
Zasedání zahájil pan starosta Daniel Stráský a jmenoval ověřovatele zápisu pana Jana 
Macháta a slečnu Kristýnu Havířovou a konstatoval, že zasedání je usnášení schopné. 
Program zasedání a jmenování ověřovatelů zápisu byl schválen jednomyslně.  
 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro    7                    proti:     0                     zdržel se:    0 
 

 

K bodu 4 

 

Starosta předložil ZO ke schválení rozpočet obce na rok 2013. ZO rozpočet na rok 2013 bez 
výhrad schválilo. Rozpočet byl řádně vyvěšen na úřední desce. 

 

Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro    7                    proti:     0                     zdržel se:    0 
 

 

K bodu 5 

 

Starosta předložil ZO žádost od pana Martina Žáka na odkup části obecního pozemku parc. č. 
290 k.ú. Rozdrojovice o výměře cca 9m2. Záměr na prodeji pozemku byl řádně vyvěšen. 
Starosta navrhl cenu 1000,- Kč/m2 na prodej části obecního pozemku a poté nechal hlasovat o 
prodeji. ZO prodej části obecního pozemku parc. č. 290 o velikosti cca 9m2 schválilo a 
pověřilo starostu k uzavření smlouvy. Geometrické zaměření si hradí žadatel. 

 

Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro    5                    proti:     0                     zdržel se:    2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K bodu 6 
 

Starosta ZO představil zprávy o posouzení a hodnocení nabídek na veřejné zakázky nazvané: 
první veřejná zakázka „autobusová zastávka v Rozdrojovicích směr Jinačovice, kompletní 
stavba“ a druhá veřejná zakázka s názvem: „autobusová zastávka v Rozdrojovicích směr 
Jinačovice“. 

K první zakázce se přihlásila pouze jedna firma a to: 

Toman Bohumil, Turgeněvova 14, Brno s nabídnutou cenou 787.794,- Kč s DPH 

K druhé zakázce se přihlásili dvě firmy a to: 

Stavitelství Frydrýšek, Drásov 415 s nabídnutou cenou 333.773,- Kč s DPH 

Toman Bohumil, Turgeněvova 14, Brno s nabídnutou cenou 280.023,- Kč s DPH 

Starosta nechal ZO hlasovat o zrušení první veřejné zakázky s názvem: 

„autobusová zastávka v Rozdrojovicích směr Jinačovice, kompletní stavba“. 

ZO jednomyslně schválilo zrušení první veřejné zakázky. 

Poté nechal starosta hlasovat o druhé veřejné zakázce s názvem: 

„autobusová zastávka v Rozdrojovicích směr Jinačovice“, kde bylo hlavním kritériem 
nejnižší nabídnutá cena s DPH. Nižší nabídnutou cenu včetně DPH nabídla fa.Toman 
Bohumil. Starosta nechal ZO hlasovat o zhotovení veřejné zakázky „autobusová zastávka 
v Rozdrojovicích směr Jinačovice“ firmou Toman Bohumil. ZO jednomyslně schválilo 
záměr o vybudování autobusových zastávek směr Jinačovice a pověřilo starosty k uzavření 
smlouvy s firmou Toman Bohumil. 

 

Výsledek 1. hlasování:   zrušeno 
Počet hlasů: pro    7                    proti:     0                     zdržel se:    0 
 

Výsledek 2. hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro    7                    proti:     0                     zdržel se:    0 
 

K bodu 7 

 

Místostarosta předložil ZO navýšení podílu obce na pořízení zametacího stroje v rámci 
využití dotace s programu OPŽP, o kterou žádá Svazek Panství hradu Veveří ve kterém je 
obec Rozdrojovice členem. Původní navržená cena na jednu členskou obec byla 40.500,- Kč a 
nyní potřebné navýšení ceny je o 6.500,- Kč na 47.000,- Kč. ZO  navýšení částky schválilo. 

 

Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro    7                    proti:     0                     zdržel se:    0 
 

 

 



 

 

K bodu 8 
 
Starosta představil ZO záměr o podání žádosti o dotaci z JMK na úpravu komunikace na 
vjezdu do obytné zóny Rozdrojovice, lokalita Za Humny a oprava splaškové kanalizace do 
téže lokality. ZO pověřilo starosty k podání žádosti a záměr schválilo. 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro    7                    proti:     0                     zdržel se:    0 
 
 
K bodu 9 
 

a) Starosta seznámil ZO s havárií na čerpací stanici splaškové kanalizace, kde je nutno 
provést stavební úpravy, aby byla havárie odstraněna. Stavební úpravy provede firma 
Toman Bohumil. ZO schvaluje stavební úpravy na čerpací stanici splaškové 
kanalizace a pověřuje starosty k nutným krokům k odstranění havárie. 

 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro    7                    proti:     0                     zdržel se:    0 
 
 

b) Starosta předložil ZO žádost pana Králíčka na odprodej obecního pozemku parc. č. 
450/1 k.ú. Rozdrojovice. ZO si žádost přečetlo a rozhodlo o ponechání obecního 
pozemku parc.č. 450/1 v majetku obce a žádost neschvaluje. 

 
 
Výsledek hlasování:  neschváleno 
Počet hlasů: pro                        proti:     7                     zdržel se:    0 
  
 

c) Starosta předložil ZO záměr získání dotace na sběrný dvůr v Rozdrojovicích a 
odsouhlasení stavby sběrného dvoru. ZO záměr na získání dotace na sběrný dvůr a 
odsouhlasení stavby sběrného dvoru schvaluje.  

 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro    7                    proti:     0                     zdržel se:    0 
 
 

d) Starosta předložil ZO ke schválení rozpočtové opatření 1/2013 o navýšení 27.400,- Kč 
dotace na volby prezidenta, navýšení příjmů a výdajů. ZO rozpočtové opatření 1/2013 
schvaluje. 

 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro    7                    proti:     0                     zdržel se:    0 
 



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

   starosta obce                                                                                  místostarosta 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu : Jan Machát                 ………………………. 
                                  
                                  Kristýna Havířová          .……………………… 
 
 
 
 
Zasedání ukončeno ve 20:20 hod 
 
 

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


