
OBEC ROZDROJOVICE 
 

Zápis 
 

z 11. zasedání zastupitelstva obce  Rozdrojovice konané dne 23.9.2015 v 19:00 hod. 
v zasedací místnosti Obecního úřadu 

___________________________________________________________________________ 
 
Přítomni: Daniel Stráský, Stanislav Slouka, Martin Kružík, Jan Machát, Věra Svrčinová, Jiří 
Černoch, Pavel Merčák, Kristýna Havířová, Miloš Pruša 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  Jan Machát, Kristýna Havířová 
 
 
Program :    
 
1) Zahájení 

2) Určení ověřovatelů zápisu. 

3) Schválení programu jednání. 

4) Nástavba základní školy Rozdrojovice – Schválení dodatku č. 5 se zhotovitelem stavby. 

5) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti (věcného břemene) na p.č. 
265/1, 290/1, 293/1, 709, 710/2 a 710/1 v k.ú. Rozdrojovice – trasa kanalizace do chatové 
oblasti.  

6) Schválení práva stavby na obecních pozemcích p.č. 265/1, 290/1, 293/1, 709, 710/2 a 
710/1 v k.ú. Rozdrojovice – trasa kanalizace do chatové oblasti.  

7) Pronájem obecního pozemku p.č. 1661 o výměře 27 m2 pod chatou č.e. 711 na k.ú. 
Kníničky z důvodu změny majitele stavby. 

8) Různé: 

a. Zapojení ZŠ a MŠ do Místní  akční plány MŠMT. 

 

9) Závěr 

                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K bodu 1 a 2 a 3 
 
Zasedání zahájil pan starosta Daniel Stráský a jmenoval ověřovatele zápisu pana Jana 
Macháta 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 11.zasedání zastupitelstva a ověřovatele zápisu. 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro   9                   proti:     0                     zdržel se:    0 
 
 
K bodu 4 
 
Starosta předložil ZO ke schválení Dodatek č.5 se zhotovitelem stavby na akci „Nástavba 
Základní školy Rozdrojovice“. 
 
Usnesení č.2: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku č.5 smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby 
"Nástavba Základní školy Rozdrojovice a Multifunkční hřiště " spočívající v nápravě 
administrativního pochybení spočívajícího v chybně stanovené ceně dodatku č. 2 o 69,05 Kč 
bez DPH. 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro   9                   proti:     0                     zdržel se:    0 
 
 
K bodu 5 
 
Starosta předložil ZO ke schválení Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti na 
parc.č. 265/1, 290/1, 293/1, 709, 710/2 a 710/1 v majetku obce za účelem vybudování trasy 
kanalizace pro investora Martina Žáka. 
 
Usnesení č.3: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti 
(věcného břemene) na p.č. 265/1, 290/1, 293/1, 709, 710/2 a 710/1 v k.ú. Rozdrojovice – trasa 
kanalizace do chatové oblasti s investorem Martinem Žákem. 
 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro   9                   proti:     0                     zdržel se:    0 
 
 
 
 
 



 
 
K bodu 6 
 
Starosta předložil ZO ke schválení právo stavby na obecních pozemcích parc.č. 265/1, 290/1, 
293/1, 709, 710/2 a 710/1 za účelem vybudování kanalizace pro investora Martina Žáka. 
 
Usnesení č.4: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o právu stavby na obecních pozemcích p.č. 
265/1, 290/1, 293/1, 709, 710/2 a 710/1 v k.ú. Rozdrojovice – trasa kanalizace do chatové 
oblasti s investorem Martinem Žákem. 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro   9                   proti:     0                     zdržel se:    0 
 
 
K bodu 7 
 
Starosta předložil ZO ke schválení pronájem obecního pozemku parc.č. 1661 o výměře 27 m2 
pod chatou č.ev. 711 na k.ú. Kníničky z důvodu změny majitele chaty. Záměr na pronájem 
byl řádně vyvěšen. 
 
Usnesení č.5: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecního pozemku p.č. 1661 k.ú. Kníničky o výměře  
27 m² pod chatou č.711  na k.ú. Kníničky, z důvodu změny majitele stavby na pozemku 
postavené, kterým je Dvořák Michal a Vinterová Petra, ZO určuje nájemní cenu  30,- 
Kč/m2/rok. Záměr na pronájem byl řádně vyvěšen. 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro   9                   proti:     0                     zdržel se:    0 
 
K bodu 8 
 

a) Starosta předložil ZO ke schválení zapojení ZŠ a MŠ Rozdrojovice do Místní akční 
plány MŠMT. 

 
Usnesení č.6: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje souhlas se zapojením Základní školy a Mateřské školy 
Rozdrojovice do projektu: Místní akční plány rozvoje vzdělávání vyhlášenému MŠMT z OP 
VVV, PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu 
vzdělávání. 
 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro   9                   proti:     0                     zdržel se:    0 
 
 



…………………………….                                                        …………………………… 
   starosta obce                                                                                  místostarosta 
 
 
Ověřovatelé zápisu : Jan Machát                        ………………………. 
                                  
                                  Kristýna Havířová                      .……………………… 
 
Zasedání ukončeno v 19:25 hod. 

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


