
OBEC ROZDROJOVICE 
 

Zápis 
 

z  20. zasedání zastupitelstva obce  Rozdrojovice konané dne 27.6.2013 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:   Svrčinová Věra, Havířová Kristýna 
 
 
 
 
Program :    
 
1) Zahájení 

2) Určení ověřovatelů zápisu. 

3) Schválení programu jednání. 

4) Rozpočtové opatření č. 2/2013. 

5) Schválení závěrečného účtu obce za rok 2012. 

6) Pronájem obecního pozemku  – parcely č. 761 o výměře cca 295 m². Chata 

7) Pronájem pozemku na k.ú. Kníničky p. č.1693 o výměře cca 34 m². Chata 

8) Pronájem pozemku na k.ú. Kníničky p. č.1673 o výměře cca 32 m². Chata 

9) Pronájem pozemku na k.ú. Kníničky p. č.1695 o výměře cca 36 m². Chata 

10) Pronájem pozemku na k.ú. Kníničky p. č.1582 o výměře cca 32 m². Chata 

11) Právo stavby na obecním pozemku p.č. 290, 293/1, 709, 710/2 a 710/1 z důvodu umístění 
splaškové kanalizace. 

12) Různé 

a) Informace o rozpočtech na úpravu vjezdu do obytné zóny  ZA Humny 

b) Kontejnery na odpad v chatové oblasti Výhon. 

13) závěr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K bodu 1 a 2 a 3 
 
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.  
 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro    7                    proti:     0                     zdržel se:    0 
 
 
K bodu 4 
 
Starosta předložil ZO ke schválení rozpočtové opatření č.2/2013. 
 
Usnesení: 
Jedná se o úpravy schváleného rozpočtu, přesun peněz mezi položkami a paragrafy v rámci 
schváleného rozpočtu. 
Př.  Přesun z oprav na materiál (koupili jsme sami) silnice, VO   
 
ZO schvaluje rozpočtové opatření č.2/2013 

Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro       7                 proti:          0                zdržel se:    0 
 
 
K bodu 5 
 
Starosta předložil ZO ke schválení závěrečný účet obce za rok 2012. 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce Rozdrojovice za rok 2012 s výhradou a to: 
Ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 byly zjištěny chyby a nedostatky, 
které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumání 
hospodaření obce, a to: 
– Inventurní soupis, resp. dodatečný inventurní soupis, neobsahoval požadované údaje 
– Plán inventur neobsahoval stanovené údaje 
K nápravě těchto nedostatků ukládá zastupitelstvo toto řešení: 
– vypracovat novou směrnici v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci 
majetku a závazků, včetně plánu inventur – odpovídá účetní obce, termín do 30. 9. 2013. 
– Inventarizace za rok 2013 bude provedena v souladu se směrnicí obce a plánem 
inventur, které budou vypracovány v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb.,   – odpovídá 
předseda inventarizační komise. 
 
ZO schvaluje závěrečný účet Obce.. 

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



 
K bodu 6 
 
Starosta předložil ZO pronájem obecního pozemku parc. č. 761 k.ú. Rozdrojovice o výměře 
cca 295m2 ( chata ). Jedná se o změnu majitele chaty. Adresný záměr byl řádně vyvěšen. 
 
Usnesení: 
ZO schvaluje pronájem obecního pozemku k.ú. Rozdrojovice   – parcely č. 761 o výměře cca 
295 m² za 15 kč/rok z důvodu změny majitele chaty. 

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

 
K bodu 7 
 
Starosta předložil ZO pronájem obecního pozemku parc. č. 1693 k.ú. Kniničky o výměře cca 
34m2 ( chata ). Jedná se o změnu majitele chaty. Adresný záměr byl řádně vyvěšen. 
 
 
Usnesení: 
ZO schvaluje pronájem obecního pozemku na  k.ú. Kníničky,   –  č.1693 o výměře  34 m² za 
30 kč/rok z důvodu změny majitele chaty 

Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro    7                    proti:     0                     zdržel se:    0 
 
 
K bodu 8 
 

Starosta předložil ZO pronájem obecního pozemku parc. č. 1673 k.ú. Kniničky o výměře cca 
32m2 ( chata ). Jedná se o změnu majitele chaty. Adresný záměr byl řádně vyvěšen. 
 
 
Usnesení: 
ZO schvaluje pronájem obecního pozemku na  k.ú. Kníničky,   –  č.1673 o výměře  32 m² za 
30 kč/rok z důvodu změny majitele chaty 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro     7                   proti:         0                 zdržel se:    0 
 
 
K bodu 9 

Starosta předložil ZO pronájem obecního pozemku parc. č. 1695 k.ú. Kniničky o výměře cca 
36m2 ( chata ). Jedná se o změnu majitele chaty. Adresný záměr byl řádně vyvěšen. 
 
Usnesení: 
ZO schvaluje pronájem obecního pozemku na  k.ú. Kníničky,   –  č.1695 o výměře  36 m² za 
30 kč/rok z důvodu změny majitele chaty 

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



K bodu 10 
Starosta předložil ZO pronájem obecního pozemku parc. č. 1582 k.ú. Kniničky o výměře cca 
32m2 ( chata ). Jedná se o změnu majitele chaty. Adresný záměr byl řádně vyvěšen. 
 
Usnesení: 
ZO schvaluje pronájem obecního pozemku na  k.ú. Kníničky,   –  č. 1582 o výměře  32m² za 
30 kč/rok z důvodu změny majitele chaty 

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

K bodu 11 
Starosta předložil ZO žádost ( sdružená kanalizační přípojka ) od Ing. Hany Juránkové, 
která zastupuje investora Bc. Martina Žáka o právo stavby na parcelách parc.č. 293/1, 290, 
709, 710/2, 710/1 katastrální území Rozdrojovice z důvodu vlastnictví těchto parcel. 
 
Usnesení: 
ZO schvaluje za podmínek že, připojené parcely na kanalizaci budou osazeny 
zaplombovanými a ověřenými vodoměry pro určení množství odváděných vod, Smlouvu o 
právu provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví obce se stavebníkem Martinem Žákem na 
stavbu označenou „Sdružená kanalizační přípojka na parcelách č. 290, 293/1, 709, 710/2 a 
710/1 v k.ú. Rozdrojovice“. 

ZO pověřuje starosty k uzavření smlouvy. 

Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro   7                     proti:    0                      zdržel se:    0 
 
K bodu 12 
 

a) Starosta informoval ZO o rozpočtech na úpravu vjezdu do obytné zóny v lokalitě za 
humny. 

b) Starosta informoval ZO o kontejnerech na komunální odpad v chatové oblasti Výhon . 

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

   starosta obce                                                                                  místostarosta 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu : Svrčinová Věra                 ………………………. 
                                  
                                  Havířová Kristýna          .……………………… 
 
Zasedání ukončeno ve 20:00 hod 
 
 

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


