
OBEC ROZDROJOVICE 

 

Zápis 
 

z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 18.9.2017 v 19:00 hod. 
v zasedací místnosti Obecního úřadu 

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

2. Určení ověřovatelů zápisu. 

3. Schválení programu jednání. 

4. Schválení Dodatku č.2 ke smlouvě o dílo „Úprava komunikace na vjezdu do obytné 
zástavby v Rozdrojovicích, lokalita Za Humny“ vícepráce 

5. Schválení nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 708/1 k.ú. Rozdrojovice o výměře 12 m² 
před chatou č.e. 129 pro účely vytvoření parkovacího místa. 

6. Schválení nájemní smlouvy na pozemek p.č. 758/2 k.ú. Rozdrojovice o výměře 41 m² na 
kterém je postavena chata č.e. 94 z důvodu změny majitele. 

7. Schválení příspěvku na financování systému IDS JMK na rok 2018.  

8. Schválení příspěvku na nadstandard dopravní obslužnosti IDS JMK na rok 2018.  

9. Schválení Smlouvy směnné na pozemek v majetku obce - 708/8 (nově vytvořené parcely 
708/1) o výměře 23 m² za pozemky p.č. 707/90 o výměře 23 m². 

10. Schválení rozpočtového opatření č. 4/2017 

11. Různé 

a) Právo stavby na obecním pozemku kanalizace a vodovod Pod Školou 

b) Nákup energií 

c) Věcné břemeno Cetin – telefonní kabel 

12. Závěr 

 
 
 
 
 
 
 
 



K bodu 1 a 2 a 3 

 
Zasedání zahájil pan starosta Daniel Stráský a jmenoval ověřovatele zápisu pana Pavla 
Merčáka a pana Miloše Prušu a konstatoval, že zasedání je usnášení schopné. Program 
zasedání a jmenování ověřovatelů zápisu byl schválen jednomyslně.  
 
Usnesení č.1: 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje program 28.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 Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo „Úprava komunikace na 
vjezdu do obytné zástavby v Rozdrojovicích, lokalita Za Humny“, týkající se víceprací. 
 
Usnesení č.2: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Úprava komunikace na vjezdu 
do obytné zástavby v Rozdrojovicích, lokalita Za Humny“ spočívající v navýšení ceny díla o 
částku 350.290,- Kč bez DPH z důvodu víceprací vyvolaných objednatelem. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 

 

K bodu 5 
 
Starosta předložil ZO ke schválení Žádost od pana Jiřího Skříčky na pronájem části obecní 
parc.č. 708/1 o výměře cca 12 m2 za účelem vybudování parkovacího místa před chatou č.ev. 
129. Záměr na pronájem byl řádně vyvěšen. 
 
Usnesení č.3: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy na pronájem obecního pozemku části parcely 
č. 708/1 před chatou č. e. 129 o výměře 12 m² za účelem zřízení parkovacího místa. 
Pronajímatelem je Skřička Jiří, Brněnská 1572/138, 66451 Šlapanice, nájemné činí 30 Kč/ m² 
za rok. ZO pověřuje starosty k uzavření smlouvy. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 

 

 
 
 
 



K bodu 6 
 
Starosta předložil ZO ke schválení Nájemní smlouvu na obecní pozemek parc.č. 758/2 k.ú. 
Rozdrojovice o výměře 41 m2, na kterém je postavena chata č. ev. 94. Důvod Nájemní 
smlouvy je změna majitele chaty. Záměr na pronájem byl řádně vyvěšen. 
 
Usnesení č.4: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecního pozemku p.č. 758/2 k.ú. Rozdrojovice o 
výměře 41 m² pod chatou č.e. 94  na k.ú. Rozdrojovice, z důvodu změny majitele stavby na 
pozemku postavené, kterým je Mgr. Jana Mikulíková, Hodonínská 635/23, 617 00 Brno, ZO 
určuje nájemní cenu  30,- Kč/m2/rok. ZO pověřuje starosty k uzavření smlouvy. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 
 
K bodu 7 
 
Starosta předložil ZO ke schválení příspěvek na financování systému IDS JMK na rok 2018 
částkou 49.650,- Kč 
 
Usnesení č.5: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na financování systému IDS JMK na rok 2018 ve 
výši 50,- Kč na obyvatele, celkem 49 650,- Kč. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 

 

K bodu 8 
 
Starosta předložil ZO ke schválení příspěvek na financování systému IDS JMK nadstandard 
na rok 2018 částkou 31.785,- Kč. 
 
Usnesení č.6: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na nadstandard dopravní obslužnosti systému IDS 
JMK na rok 2018 ve výši 31 785,- Kč. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 

 

 
 
 
 
 



K bodu 9 
 
Starosta předložil ZO ke schválení Směnnou smlouvu na obecní pozemek parc.č. 708/8 k.ú. 
Rozdrojovice o výměře 23 m2 za pozemky parc.č.707/90 k.ú. Rozdrojovice o výměře 23 m2 
v majetku manželů Ingrštových. Adresný záměr byl řádně vyvěšen. 
 
Usnesení č.7: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy směnné na pozemek p.č. 708/8 k.ú. 
Rozdrojovice o výměře 23 m²  za pozemek p.č. 707/90 k.ú. Rozdrojovice o výměře 23 m² 
s manžely Ing. Igorem Ingrštem a Ing. Gabrielou Ingrštovou, Na Rovinách 341, 664 34 
Rozdrojovice. Náklady na zápis do KN a daň z nabytí nemovitostí hradí obec. ZO pověřuje 
starosty k uzavření smlouvy. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 

 

K bodu 10 
 
Starosta předložil ZO ke schválení rozpočtové opatření č.4/2017. Přesuny položek vysvětlila 
účetní obce. 
 
Usnesení č.8: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2017. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 
 
K bodu 11 
 

a) Starosta předložil ZO ke schválení Smlouvu o právu stavby na obecních pozemcích 
parc.č. 450/1, 481 a 487 k.ú. Rozdrojovice z důvodu vybudování kanalizace a 
vodovodu pro danou oblast. 

 
Usnesení č.9: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Právo stavby na obecním pozemku – Kanalizace a vodovod 
Rozdrojovice ul. Pod Školou na parcele č. 450/1, 481 a 487 v k.ú. Rozdrojovice, stavebníkem 
je pan Vlastimil Trllo a Ing. Jaroslav Havíř. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 

 

 
 



b) Starosta předložil ZO ke schválení k uzavření nové smlouvy na dodávku energií 
(elektřina + plyn). Byli předloženy 3 nabídky na dodávku energií. 

 
Usnesení č.10: 

 
Zastupitelstvo vybírá z předložených nabídek a schvaluje uzavření smluv na nákup energií se 
společností E.ON. ZO pověřuje starosty k uzavření smlouvy. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   7                   proti: 0                     zdržel se: 1 
 

c) Starosta předložil ZO ke schválení Smlouvu o zřízení služebnosti mezi Obcí 
Rozdrojovice a Česká telekomunikační infrastruktura a.s. na obecní parc.č. 639/1 k.ú. 
Rozdrojovice. 

 
Usnesení č.11: 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti s Českou 
telekomunikační infrastrukturou, a.s. na telekomunikační kabely na p.č. 639/3. za úhradu 
1000 Kč. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



…………………………….                                                        …………………………… 
   starosta obce                                                                                  místostarosta 
 
 
Ověřovatelé zápisu : Pavel Merčák                 ………………………. 
                                  
                                   Miloš Pruša      .……………………… 
 
Zasedání ukončeno v 19:40 hod. 

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


