
OBEC ROZDROJOVICE 
 

Zápis 
 

z 17. zasedání zastupitelstva obce  Rozdrojovice konané dne 30.6.2016 v 19:00 hod. 
v zasedací místnosti Obecního úřadu 

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

2. Určení ověřovatelů zápisu. 

3. Schválení programu jednání. 

4. Schválení účetní závěrky obce za rok 2015. 

5. Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Rozdrojovice za rok 2015 a 
schválení převedení zisku za rok 2015 do rezervního fondu. 

6. Schválení „Závěrečného účtu“ obce Rozdrojovice za rok 2015.  

7. Schválení neinvestiční dotace z „Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro 
rok 2016“ na „Modernizaci Obecní knihovny Rozdrojovice“. 

8. Schválení rozpočtového opatření č. 4.  

9. Nabídka na koupi rekreačního objektu na základě předkupního práva na k.ú. Kníničky č.e. 
701 postaveného na parcele č. 1653 za cenu 367 000 Kč. 

10. Žádost o finanční příspěvek na výstavbu kanalizace v rekreační oblasti. 

11. Nákup pozemků pod pozemní komunikací. 

12. Různé 

a. Schválení výběru nabídky na realizaci zakázky Oprava chodníku ulice Šafránka. 

b. Návrh Smlouva na zřízení VBř E.ON Distribuce – Žleby Vala. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



K bodu 1 a 2 a 3 

 
Zasedání zahájil pan starosta Daniel Stráský a jmenoval ověřovatele zápisu pana Jiřího 
Černocha 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 17.zasedání zastupitelstva a ověřovatele zápisu. 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti:     0                     zdržel se:    0 
 
 
K bodu 4 
 
Starosta předložil ZO ke schválení účetní závěrku obce za rok 2015. Výsledek hospodaření 
vysvětlila ZO účetní obce paní Svídová. 
 
Usnesení č.2: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Rozdrojovice za rok 2015, výsledek 
hospodaření před zdaněním je 5 019 783,45 Kč. 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti:     0                     zdržel se:    0 
 
 
K bodu 5 
 
Starosta předložil ZO ke schválení účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 
Rozdrojovice za rok 2015 a schválení převedení zisku za rok 2015 do rezervního fondu. 
 
Usnesení č.3: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Rozdrojovice 
za rok 2015 a schvaluje převedení zisku za rok 2015 ve výši 800,92 Kč do rezervního fondu. 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti:     0                     zdržel se:    0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K bodu 6 
 
Starosta předložil ZO ke schválení Závěrečný účet obce za rok 2015. 
 
Usnesení č.4: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje „Závěrečný účet obce Rozdrojovice za rok 2015 s výhradou“ - 
nedostatky uvedené ve „Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015“  budou 
odstraněny do 30.6.2016. 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti:     0                     zdržel se:    0 
 
 
K bodu 7 
 
Starosta předložil ZO ke schválení neinvestiční dotaci z „ Programu rozvoje venkova JMK 
pro rok 2016“ na „ Modernizaci Obecní knihovny Rozdrojovice“. 
 
Usnesení č.5: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí neinvestiční dotace ve výši 25 000 Kč na modernizaci 
obecní knihovny z Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016. 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti:     0                     zdržel se:    0 
 
 
K bodu 8 
 
Starosta předložil ZO ke schválení rozpočtové opatření č. 4/2016. Jednotlivé přesuny 
v rozpočtu vysvětlila ZO účetní obce paní Svídová. 
 
Usnesení č.6: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2016.   
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti:     0                     zdržel se:    0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K bodu 9 
 
Starosta předložil ZO ke schválení Nabídku na odkup chaty č.ev. 701 na k.ú. Kníničky na 
obecním pozemku parc.č. 1653 za cenu 367.000,-Kč. 
 
Usnesení č.7: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje využití předkupního práva na budovu pro rodinnou rekreaci č.e. 
701 na parcele č. 1653 k.ú. Kníničky za cenu 367 000,- Kč. 
 
Výsledek hlasování:   neschváleno 
Počet hlasů: pro   0                   proti:     8                     zdržel se:    0 
 
 
K bodu 10 
 
Starosta předložil ZO ke schválení Žádost o finanční příspěvek na výstavbu kanalizace 
v chatové oblasti a využití obecních pozemků. 
 
Usnesení č.8: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje využití obecních pozemků pro umístění kanalizačního řadu 
v lokalitě Pod Školou/Bahno a výše finančního příspěvku bude odvozena od dalšího jednání. 
Dále ZO pověřuje starosty k jednání za účelem vytvoření smluvního rámce podpory. 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti:     0                     zdržel se:    0 
 
 
K bodu 11 
 
Starosta předložil ZO ke schválení odkupu části pozemků pod cestou v lokalitě Na Rovinách 
od dvou vlastníků. Starosta nechal hlasovat o každém odkupu jednotlivých vlastníků 
pozemků. 
 
Usnesení č.9: 
 
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy na koupi pozemků pod pozemní komunikací :  p. 
č. 706/43 o výměře 35 m² a p.č. 703/329 o výměře 70 m²  za cenu 310 Kč/ m²  tj. za celkovou 
sumu 32 550,- Kč  od Karáska Zdeňka a Karáskové Ludmily, Na Dědině 48, 664 34 
Rozdrojovice. Náklady na zápis do KN a daň z nabytí nemovitostí hradí kupující 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti:     0                     zdržel se:    0 
 
 
 
 
 
 



Usnesení č.10: 
 
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy na koupi pozemků pod pozemní komunikací: p. č. 
706/42 o výměře 86 m² a p.č. 703/330 o výměře 68 m²  za cenu 310 Kč/ m²  tj. za celkovou 
sumu 47 740,- Kč  od manželů  Šenkýře Miroslava a Šenkýřové Elišky, Hlavní 891/151a, 
Komín, 62400 Brno. Náklady na zápis do KN a daň z nabytí nemovitostí hradí kupující. 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti:     0                     zdržel se:    0 
 
 
K bodu 12 
 
a) Starosta předložil ZO ke schválení Smlouvu o dílo na realizaci zakázky „ Oprava chodníku 
ulice Šafránka. Hodnotící komise doporučila ZO vybrat nejvýhodnější nabídku výběrového 
řízení. Nejvýhodnější nabídka byla podána od uchazeče: Bohumil Toman, Turgeněvova 14, 
618 00 Brno, IČ: 13373081. 
 
Usnesení č.11: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje na základě výsledku výběrového řízení a v souladu 
s doporučením hodnotící komise uzavření Smlouvy o dílo na realizaci zakázky "Oprava 
chodníku ulice Šafránka " s uchazečem Bohumilem Tomanem, Turgeněvova 14, 618 00 Brno 
IČ:13373081 za nabídkovou cenu ve výši 469 703,85 včetně DPH. 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti:     0                     zdržel se:    0 
 
 
b) Starosta předložil ZO ke schválení Smlouvu na zřízení věcného břemene pro společnost E-
ON Distribuce, a.s. pro umístění kabelu NN na obecní parc.č. 122/1 před novostavbou. 
Stavebník Pavel Vala. 
 
Usnesení č.12: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s E.ON 
Distribuce, a.s. na umístění distribuční soustavy : kabel NN  na parcele 122/1 k.ú. 
Rozdrojovice za cenu 500,- Kč bez DPH. 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti:     0                     zdržel se:    0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

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


