OBEC ROZDROJOVICE
Zápis
z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu
___________________________________________________________________________

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

Ověřovatelé zápisu: Machát Jan, Kružík Martin

Program :
1) Zahájení
2) Určení ověřovatelů zápisu.
3) Schválení programu jednání.
4) Výběrové řízení – Nástavba ZŠ a Multifunkční hřiště
5) Právo stavby na obecním pozemku p.č. 122/1 před p.č. 186 a 187
6) Smlouva o zřízení věcného bř. RWE – 122/1 Volfovi Žleby
7) Schválení Inventarizační zprávy Obce
8) Schválení Inventarizační zprávy příspěvkových organizací Obce
9) Schválení Účetních závěrek příspěvkových organizací Obce
10) Schválení převodu hospodářského výsledku ZŠ do rezervního fondu.
11) Schválení počtu členů zastupitelstva Obce Rozdrojovice
12) Různé
a) Žádost o finanční příspěvek ve výši 1000 Kč SK Rozdrojovice pro uhrazení členského
příspěvku Brána Brněnska.

13) závěr

K bodu 1 a 2 a 3
Zasedání zahájil pan starosta Daniel Stráský a jmenoval ověřovatele zápisu pana Jana
Macháta a pana Martina Kružíka a konstatoval, že zasedání je usnášení schopné. Program
zasedání a jmenování ověřovatelů zápisu byl schválen jednomyslně.
Usnesení č.1:
Zastupitelstvo obce schvaluje program 27.zasedání zastupitelstva a ověřovatele zápisu.
Výsledek hlasování: schváleno
Počet hlasů: pro 7
proti:

0

zdržel se:

0

K bodu 4
Starosta seznámil ZO s proběhlým otevírání obálek s nabídkami na akce „ Nástavba ZŠ a
Multifunkční hřiště“ a poté nechal hlasovat o zrušení tohoto výběrového řízení z důvodu
podání námitek účastníků řízení. A navrhl dopracovat projektovou dokumentaci.
Usnesení č.2:
Obec Rozdrojovice, jako zadavatel veřejné zakázky: „Nástavba základní školy Rozdrojovice
a Multifunkční hřiště “ zveřejněné v Rozdrojovicích dne 28.3.2014 a odvoláním na
ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ROZHODUJE o zrušení
zadávacího řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku.
Výsledek hlasování: schváleno
Počet hlasů: pro
7
proti:

0

zdržel se:

0

K bodu 5
Starosta předložil ZO ke schválení žádost od pana Vály na právo stavby na obecním pozemku
parc.č.122/1 před parc.č.186 a 187 z důvodu vybudování inženýrských sítí a vybudování
nového sjezdu k výstavbě nového rodinného domu.
Usnesení č.3:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví
obce se stavebníkem: Ing. Pavel Vála, na stavbu označenou RD na parc. č. 186 a 187 ul.
Žleby – vybudování sjezdu a přípojky inženýrských sítí na parcele 122/1 vše k.ú.
Rozdrojovice.
Výsledek hlasování: schváleno
Počet hlasů: pro
7
proti:

0

zdržel se:

0

K bodu 6
Starosta předložil ZO ke schválení žádost od firmy RWE Gas Net, s.r.o. na uzavření smlouvy
o zřízení věcného břemene na parc.č. 122/1 k.ú. Rozdrojovice.
Usnesení č.4:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněným
RWE Gas Net, s.r.o. na parcele č. 122/1 za úplatu 100 Kč bez DPH .
Výsledek hlasování: schváleno
Počet hlasů: pro
7
proti:

0

zdržel se:

0

K bodu 7
Starosta předložil ZO ke schválení Inventarizační zprávu Obce.
Usnesení č.5:
Zastupitelstvo obce schvaluje Inventarizační zprávu za rok 2013 Obce Rozdrojovice
Výsledek hlasování: schváleno
Počet hlasů: pro
7
proti:

0

zdržel se:

0

K bodu 8
Starosta předložil ZO ke schválení Inventarizační zprávy příspěvkových organizací Obce.
Usnesení č.6:
Zastupitelstvo obce schvaluje Inventarizační zprávu za rok 2013 Základní školy a Mateřské
školy Rozdrojovice.
Výsledek hlasování: schváleno
Počet hlasů: pro
7
proti:

0

zdržel se:

0

K bodu 9
Starosta předložil ZO ke schválení Účetní závěrky příspěvkových organizací Obce.
Usnesení č.7:
Zastupitelstvo obce schvaluje Účetní závěrku PO – ZŠ a MŠ Rozdrojovice.
Výsledek hlasování: schváleno
7
proti:
Počet hlasů: pro

0

zdržel se:

0

K bodu 10
Starosta předložil ZO ke schválení převod hospodářského výsledku ZŠ do rezervního fondu.
Usnesení č.8:
Zastupitelstvo obce schvaluje převod výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Rozdrojovice za 2013
zisk ve výši 161 319,82 Kč do rezervního fondu ZŠ.
Výsledek hlasování: schváleno
Počet hlasů: pro
7
proti:

0

zdržel se:

0

K bodu 11
Starosta předložil ZO ke schválení návrh na navýšení počtu zastupitelů ze 7 členů na 9 členů
na další volební období (2014 – 2018).
Usnesení č.9:
Zastupitelstvo obce určuje počet zastupitelů na nadcházející volební období na 9. členů.
Výsledek hlasování: schváleno
Počet hlasů: pro
7
proti:

0

zdržel se:

0

K bodu12
a) Starosta předložil ZO ke schválení žádost od SK Rozdrojovice zastoupenou panem
Kružíkem, o finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč na uhrazení příspěvku v MAS
Brána Brněnska.
Usnesení č.10:
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ve výši 1000 Kč SK Rozdrojovice pro
uhrazení členského příspěvku na rok 2014 v místní akční skupině Brána Brněnska.
Výsledek hlasování: schváleno
Počet hlasů: pro
6
proti:

0

zdržel se:

1

…………………………….
starosta obce

Ověřovatelé zápisu : Jan Machát
Martin Kružík

……………………………
místostarosta

……………………….
.………………………

Zasedání ukončeno ve 20:15 hod
Zapsal :

Stanislav Slouka

……………………….

