
OBEC ROZDROJOVICE 
 

Zápis 
 

z 13. zasedání zastupitelstva obce  Rozdrojovice konané dne 14.12.2015 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:  Jiří Černoch, Věra Svrčinová 
 
Program :    
 
1) Zahájení 

2) Určení ověřovatelů zápisu. 

3) Schválení programu jednání. 

4) Rozpočtové opatření č.9/2015 

5) Schválení Rozpočtu obce na rok 2016. 

6) Schválení plánu inventur za rok 2015. 

7) Schválení Smlouvy o nájmu obecního pozemku parcely č. 710/1 před parc.č. 714/1 a 712 o 

výměře cca. 30 m².  

8) Schválení Smlouvy o nájmu obecního pozemku parcely č. 265/1 před domem č.p. 23 o výměře 

cca. 12 m².  

9) Sazba za stočné na 2016.  

10) Strategie rozvoje obce Rozdrojovice. 

11) Schválení vypracování projektové dokumentace na investiční záměry obce 

a. Pozemní komunikace v obci 

b. Revize projektové dokumentace na přestavbu obecního obchodu 

c. Revize projektové dokumentace na multifunkční hřiště. 

12) Rychlostní komunikace R43  

13) Různé: 

a. Smlouva o nákupu pozemku p.č. 680/62 do vlastnictví obce za cenu 310 kč m2 od  MZM, 

spol. s r.o. 

b. Schválení textu „Smlouvu  o odvádění odpadních vod“ mezí obcí a vlastníkem nemovitosti. 

c. Územní studie U Kříže 

d. Příspěvek MŠ Studánka 

e. Křižovatka u OBI 

14) Závěr 



K bodu 1 a 2 a 3 

 
Zasedání zahájil pan starosta Daniel Stráský a jmenoval ověřovatele zápisu pana Jiřího 
Černocha a paní Věru Svrčinovou a konstatoval, že zasedání je usnášení schopné. Program 
zasedání a jmenování ověřovatelů zápisu byl schválen jednomyslně.  
 
Usnesení č.1: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje program 13.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 rozpočtové opatření č.9/2015. 

 

Usnesení č.2: 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2015. 

 

Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro   9                   proti:     0                     zdržel se:    0 
 

 

K bodu 5 

Starosta předložil ZO ke schválení Rozpočet na rok 2016. Rozpočet byl řádně vyvěšen na 
úřední desce. 

 

Usnesení č.3: 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2016. 

 

Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro   9                   proti:     0                     zdržel se:    0 
 

K bodu 6 

Starosta předložil ZO ke schválení plán inventur za rok 2015. 

 

Usnesení č.4: 

Zastupitelstvo obce schvaluje plán inventur majetku za rok 2015. 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro   9                   proti:     0                     zdržel se:    0 



K bodu 7 

Starosta předložil ZO ke schválení Smlouvu o pronájmu části obecního pozemku na parc.č. 
710/1 o výměře cca 30m2 před parc. č.714/1 a 712 s nájemcem Martinem Žákem za účelem 
vybudování parkovacího stání. Záměr na pronájem byl řádně vyvěšen. 

 

Usnesení č.5: 

Zastupitelstvo obce schvaluje nájemní smlouvy na část pozemku parcela č. 710/1 o výměře 
cca 30m2 před parcelou 714/1 a 712 s nájemcem Martinem Žákem trvale bytem K Bukovinám 
31, 635 00 Brno  za cenu 30Kč/m2/rok. 

 

Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro   9                   proti:     0                     zdržel se:    0 
 

K bodu 8 

Starosta předložil ZO ke schválení Smlouvu o pronájmu části obecního pozemku na parc.č. 
265/1 před domem č.p. 23 o výměře cca 12m2 s nájemcem Jiřím Nestrašilem za účelem 
využití předzahrádky. Záměr na pronájem byl řádně vyvěšen. 

 

Usnesení č.6: 

Zastupitelstvo obce schvaluje nájemní smlouvy na část pozemku parcela č. 265/1 o výměře 
cca 12 m2 před domem č.p. 23 s nájemcem Jiřím Nestrašilem trvale bytem Na Dědině 23, 664 
34 Rozdrojovice  za cenu 30Kč/ m2/rok. 

 

Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro   9                   proti:     0                     zdržel se:    0 
 

K bodu 9 

Starosta předložil ZO ke schválení navýšení ceny za odvádění splaškových vod z současných 
26,50 kč/m3 na 28 kč/m3. 

 

Usnesení č.7: 
Zastupitelstvo obce schvaluje stočné ve výši 28 Kč/m3 za odvádění splašků do obecní 
kanalizace. 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro   9                   proti:     0                     zdržel se:    0 
 

 

 

 



 

K bodu 10 

Starosta předložil ZO ke schválení dokument Strategie rozvoje obce Rozdrojovice. 

 

Usnesení č. 8: 

Zastupitelstvo obce schvaluje dokument Strategie rozvoje obce Rozdrojovice. 

 

Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro   9                   proti:     0                     zdržel se:    0 
 

K bodu 11 

Starosta předložil ZO ke schválení ve 3 podbodech vypracování a přepracování projektových 
dokumentacích na investiční záměry obce na následující roky. 

 

a) První investiční záměr se týká vypracování studie na průtah obcí silnice III/3847 včetně 
vybudování chodníků a návrhu sanace opěrného tarasu v ulici Na Březině. 

 

Usnesení č.9: 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy na vypracování studie na průtah obcí silnice 
III/3847 včetně chodníků a návrhu sanace opěrného tarasu na ulici Na Březině VÚT Ing. 
Martin Smělý dle cenové nabídky ze dne 18.11.2015 ve výši 68 000,- Kč bez DPH. ZO 
pověřuje starosty k uzavření smlouvy. 

 

Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro   9                   proti:     0                     zdržel se:    0 
 

b) Druhý investiční záměr se týká přepracování Projektové dokumentace na přestavbu budovy 
obchodu na Obecní úřad a veřejných přilehlých prostor. 

 

Usnesení č.10: 

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na revizi Projektové dokumentace na přestavbu budovy 
obchodu na Obecní úřad a přilehlých veřejných prostor. ZO pověřuje starosty k oslovení 
projekčních kanceláří na vypracování cenové nabídky. 

 

Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro   9                   proti:     0                     zdržel se:    0 
 

 

 



 

c) Třetí investiční záměr se týká revize Projektové dokumentace na Multifunkční hřiště a 
přilehlých prostor. 

 

Usnesení č.11: 

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na revizi Projektové dokumentace na výstavbu 
Multifunkčního hřiště a přilehlých veřejných prostor. ZO pověřuje starosty k oslovení 
projekčních kanceláří na vypracování cenové nabídky. 

 

Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro   9                   proti:     0                     zdržel se:    0 
 

K bodu 12 

Starosta předložil ZO ke schválení dva podbody k problematice plánované trasy R43. 

 

a) Na základě podnětů od veřejnosti, požádá ZO zhotovitele Územního plánu obce 
Rozdrojovice o zrušení rezervy koridoru pro dopravní infrastrukturu R43. 

 

Usnesení č.12: 

Zastupitelstvo obce Rozdrojovice se na základě podnětů veřejnosti domnívá, že umístění 
rezervy pro dopravní infrastrukturu [„Územní rezerva pro dopravní infrastrukturu R3 (koridor 
územní rezervy o šířce cca 300m) pro jednu z variant řešení kapacitní silnice R43 Brno – 
Svitavy / Moravská Třebová“] v návrhu Územního plánu obce Rozdrojovice je protiprávní a 
požaduje zrušení této rezervy. V případě nevyhovění našemu požadavku, pak požadujeme 
jednoznačně doložit zdůvodnění nutnosti umístění této rezervy v našem územním plánu od 
patřičných orgánů. 

 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro   7                   proti:     1                     zdržel se:    1 
 

b) ZO podá petici na zastupitelstvo JMK za R43 v optimalizované trase. 

 

Usnesení č.13: 

Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním „Petice obce Rozdrojovice za R43 v Optimalizované 
trase“ zastupitelstvu JMK dle přilehlého textu. 

 

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

 



 

K bodu 13 

a) Starosta předložil ZO ke schválení Smlouvu o nákupu pozemku parc.č.680/62 o velikosti 
106 m2 do vlastnictví obce za cenu 310 kč/m2 od společnosti MZM s.r.o. 

 

Usnesení č.14: 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouva na koupi pozemku p.č. 680/62 do vlastnictví obce za 
cenu 310 Kč m2 od  MZM, spol. s r.o. ZO pověřuje starosty k uzavření smlouvy. 

 

Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro   9                   proti:     0                     zdržel se:    0 
 

b) Místostarosta Kružík předložil ZO ke schválení text Smlouvy o odvádění odpadních vod 
mezi vlastníkem nemovitosti a obcí. 

 

Usnesení č.15: 

Zastupitelstvo obce Rozdrojovice schvaluje text „Smlouvy  o odvádění odpadních vod“ mezí 
obcí a vlastníkem nemovitosti připojené na kanalizaci.  

 

Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro   9                   proti:     0                     zdržel se:    0 
 

c) Starosta předložil ZO ke schválení Územní studii k lokalitě U Kříže. 

 

Usnesení č.16: 

Zastupitelstvo obce Rozdrojovice schvaluje záměr pořízení územní studie pro lokalitu U 
Kříže za cenu 85.910,- kč včetně DPH,  a uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem: 
ATELIÉR PROJEKTIS BRNO, Jarmila Haluzová.  ZO schválilo jako určeného 
zastupitele pro jednání s pořizovatelem Ing. Martina Kružíka. 

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

 

 

 

 

 

 



d) Starosta předložil ZO žádost od MŠ Studánka z MČ Kníničky na příspěvek na děti 
z Rozdrojovic, které tuto školku navštěvují. 

 

Usnesení č.17: 

Zastupitelstvo obce Rozdrojovice schvaluje finanční příspěvek MŠ Studánka ve výši 500 Kč 
na žáka. Celkem navštěvuje školu 5 dětí z Rozdrojovic. Celkový finanční příspěvek činní 
2500,- kč. 

 

Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro   9                   proti:     0                     zdržel se:    0 
 

e) Starosta předložil ZO ke schválení text žádosti k podání na Magistrát Města Brna, o 
urychlení řešení křižovatky ul. Bystrcké a ul. Kníničské (UNIHOBBY). 

 

Usnesení č.18: 

Zastupitelstvo obce Rozdrojovice žádá Magistrát města Brna o urychlené řešení dopravní 
situace křižovatky ul. Bystrcké a ul. Kníničské. 

 

Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro   9                   proti:     0                     zdržel se:    0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

   starosta obce                                                                                  místostarosta 
 
 
Ověřovatelé zápisu : Jiří Černoch                        ………………………. 
                                  
                                  Věra Svrčinová                      .……………………… 
 
Zasedání ukončeno v 19:40 hod. 

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

 

 

 

 

 

 


