
OBEC ROZDROJOVICE 
 

Zápis 
 

z  26. zasedání zastupitelstva obce  Rozdrojovice konané dne 27.2.2014 v 19,30 hod. 
v zasedací místnosti Obecního úřadu 

___________________________________________________________________________ 
 

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

2) Určení ověřovatelů zápisu. 

3) Schválení programu jednání. 

4) Schválení příkazní smlouvy na administraci dotace a výběrového řízení  ROP – Nástavba 
ZŠ a Multifunkční hřiště 

5) Schválení výše měsíčního odměn zastupitelů  

6) Schválení výše stočného pro rok 2014  

7) Různé 

a) Výzva obci Rozdrojovice k uzavření nájemní smlouvy 

b) Žádost o prodej pozemku Simeonovi 

 

 

8) 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.  
 
Usnesení č.1: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje program 26.zasedání zastupitelstva a ověřovatele zápisu. 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro   6                   proti:     0                     zdržel se:    0 
 
 
K bodu 4 
 
Starosta předložil ZO ke schválení příkazní smlouvy na administraci dotace a výběrového 
řízení  ROP – Nástavba ZŠ a Multifunkční hřiště. 
 
Usnesení č.2: 
 
 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření příkazní smlouvy na administraci dotace a 
výběrového řízení s firmou Coworking Centrum s.r.o., IČ: 29287782 dle nabídky ve stejné 
výši jako byla vítězná nabídka zrušeného výběrového řízení, na projekty financované 
z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt č. 
CZ.1.11/3.3.00/36.01473 s názvem:  NÁSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
ROZDROJOVICE .“ a projekt č. CZ.1.11/3.3.00/36.01472 s názvem:  Multifunk ční 
hřiště.“ 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro          6              proti:           0               zdržel se:    0 
 
K bodu 5 
 
Starosta předložil ZO ke schválení nové výše odměn zastupitelům obce. Výše odměn 
zastupitelům bude platná od 1.3.2014.  
Výše odměn: starosta (neuvolněný) = 29.495,- Kč 
                      místostarosta (neuvolněný) = 20.549,- Kč 
                       členové ZO = 1.341,- Kč 
 
Usnesení č.3: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje výši odměn zastupitelů platnou od 1.3.2014. 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro             5           proti:             0            zdržel se:    1 
 
 
 
 



K bodu 6 
 
Starosta předložil ZO ke schválení výše ceny stočného pro rok 2014 ze současných 25,- Kč 
bez DPH na nových 26 Kč,- bez DPH. 
 
Usnesení č. 4: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje výši stočného na částku 26,- Kč bez DPH. 
 
Výsledek hlasování:  schváleno  
Počet hlasů: pro            6            proti:          0                zdržel se:    0 
 
 
K bodu 7 
 

a) Starosta předložil ZO výzvu od pana Mátla na výši ceny za pronájem pozemku který 
dlouhodobě užívá, kterou chtěl ponížit z 30 Kč/rok/m2 na 20 Kč/rok/m2. Poté nechal 
starosta hlasovat o zrušení usnesení č. 5 z 25. zasedání obce. A dalším krokem starosty 
bylo hlasování o nových cenách za pronájem pro pana Mátla. 

 
Usnesení č.5: 
 
Zastupitelstvo obce ruší usnesení č. 5 z 25 zasedání ZO ze dne 30.1.2014.“ 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro          6              proti:         0                 zdržel se:    0 
 
Usnesení č. 6: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem  části parcely č. 352/1 sousedící s parc. č. 357 o 
výměře cca 175 m² za cenu 30 kč/rok za m²  panu Františku Mátlovi, vzhledem k tomu, že 
tento pozemek žadatel již užívá, tak nájemné bude zaplaceno i za 3 roky zpětně tj. za 2011, 
2012 a 2013  ve výši 20 Kč za m²   ročně před podpisem smlouvy, ZO pověřuje starostu 
uzavřením smlouvy.“ 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro       6                 proti:            0              zdržel se:    0 
 
 

b) Starosta přeložil ZO žádost od manželů Simeonových k odprodeji obecní parc.č.215/1. 
 
Usnesení č.7: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na prodej části pozemku p.č. 215/1 .“ 
 
Výsledek hlasování:   neschváleno 
Počet hlasů: pro           0             proti:         6                 zdržel se:    0 
 
 
 



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

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


