
OBEC ROZDROJOVICE 

 

Zápis 
 

z 1. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.11.2018 v 18:30 hod. 
v zasedací místnosti Obecního úřadu 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Přítomni: Daniel Stráský, Stanislav Slouka, Martin Kružík, Jan Machát, Věra Svrčinová, Věra 
Svídová, Oldřich Pokorný, Milan Šťastný, Karel Taft 
 
Ověřovatelé: Jan Machát, Milan Šťastný 
 
Zahájení 
 
Zasedání zahájil starosta pan Daniel Strástký, který konstatoval, že zasedání je 
usnášeníschopné a jmenoval zapisovatelem pana Stanislava Slouku. Poté starosta navrhl za 
ověřovatele zápisu pana Jana Macháta a pana Milana Šťastného a požádal zastupitele o 
doplnění programu. Návrh na doplnění programu podal zastupitel Oldřich Pokorný, který 
doplnil program o bod 10 b – informování zastupitelstva o dostupných dotačních titulech. 
 
Usnesení č. 1: 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje program 1. zasedání zastupitelstva a ověřovatele zápisu. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   9                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 
Schválený program 1. zasedání zastupitelstva 

1. Zahájení 

2. Schválení členů jednotlivých výborů ZO. 

3. Schválení náplně činnosti a úkolů jednotlivých výborů ZO.  

4. Schválení uvolněných zastupitelů. 

5. Schválení aktualizovaného Jednacího řádu ZO Rozdrojovice. 

6. Stanovení odměn členů zastupitelstva obce. 

7. Schválení zadání tří architektonicko-urbanistických studií budovy nového obecního úřadu 
a centra obce. 

8. Rozhodnutí o využití předkupního práva k nákupu chaty č.e. 711 stojící na obecním 
pozemku p.č.1661 k.ú. Kníničky za 480 000,- Kč. 

9. Dopravní situace na území obce v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí ul. Hrázní. 

10. Různé 

a) Darovací smlouva na pozemek pod chodníkem Na Kříži p.č. 72/99. 

b) Informace o dotacích – Oldřich Pokorný 

11. Závěr 



K bodu 2 

 
Starosta předložil ZO ke schválení kompletní složení nových výborů. Starosta jmenovitě 
přečetl předsedy a členy výboru a poté nechal hlasovat. 
 
Usnesení č. 2: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje předsedy a členy v následujících výborech ZO: 
 

výbor pro vnitřní záležitosti obce, lesy, ekologii a pořádek:  

předseda: Stanislav Slouka  

členové: Jiří Černoch ml., Miloš Pruša 

 

výbor pro výstavbu: 

 předseda: Jan Machát 

 členové: Jiří Černoch st., Pavel Merčák 

 

výbor sociální a kulturní: předseda:  

předseda: Věra Svrčinová 

členové: Jana Drápalová, Lenka Hladíková 

 

výbor pro rozvoj obce a dopravu:  

předseda: RNDr. Karel Taft, MBA  

členové: Ing. Michal Klimeš, MBA, Ing. Marie Veselá  

 

Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   9                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 
K bodu 3 
 
Starosta předložil ZO ke schválení seznam s náplněmi činností pro jednotlivé výbory obce 
Rozdrojovice. Seznam s úkoly výborů bude přílohou zápisu. 
 
Usnesení č. 3: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje úkoly a náplně činností výborů ZO. 
 

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

 

 
 
 
 



K bodu 4 
 
Starosta navrhl ZO ke schválení na pozici uvolněného zastupitele předsedu výboru pro vnitřní 
záležitosti obce, lesy, ekologii a pořádek pana Stanislava Slouku. 
 
Usnesení č. 4: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje jako uvolněného zastupitele předsedu výboru pro vnitřní 
záležitosti obce, lesy, ekologii a pořádek pana Stanislava Slouku. 
 

Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   5                   proti: 0                     zdržel se: 4 
 
 
K bodu 5 
 
Zastupitelé se jednomyslně shodli nepřijímat k tomuto bodu usnesení, aktualizovaný Jednací 
řád ZO Rozdrojovice přijme až po zapracování všech připomínek na dalším zasedání. 
 
 
K bodu 6 
 
Starosta předložil ZO ke schválení návrh odměn členů zastupitelstva a poté přečetl jednotlivě 
výši odměn pro jednotlivé posty.  
Zastupitelka Věra Svídová chtěla doplnit usnesení o větu: „odměny budou kumulovány“. 
Zastupitel Oldřich Pokorný podal protinávrh usnesení a doplnil původní usnesení o větu: 
„odměny nebudou kumulovány“. 
Poté nechal starosta hlasovat o navrženém protinávrhu. 
 
Usnesení č.5: 

 
Původní usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje výši odměn zastupitelů: starosta 30.000,- Kč místostarosta 
25.000,- Kč předseda výboru 3.068,- Kč, člen výboru 2.557,- Kč, zastupitel 1.534,- Kč. 
 
 
 
 
Doplněné usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje výši odměn zastupitelů: starosta 30.000,- Kč místostarosta 
25.000,- Kč předseda výboru 3.068,- Kč, člen výboru 2.557,- Kč, zastupitel 1.534,- Kč. 
Odměny budou kumulovány. 
 
Protinávrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje výši odměn zastupitelů: starosta 30.000,- Kč místostarosta 
25.000,- Kč předseda výboru 3.068,- Kč, člen výboru 2.557,- Kč, zastupitel 1.534,- Kč. 
Odměny nebudou kumulovány. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   7                   proti: 2                     zdržel se: 0 



K bodu 7 
 
Starosta předložil ZO ke schválení zadání tří architektonicky-urbanistických studií budovy 
nového obecního úřadu a centra obce. 
 
Usnesení č. 6: 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje objednání tří architektonicko-urbanistických studií nového 
centra obce, včetně nové multifunkční budovy obecního úřadu, a to u Ing. arch…………..,   
Ing. arch. …………… a u Ing. arch. ……………. Cena za studii bude dojednána starostou v 
rámci jeho kompetence. Studie budou odevzdány nejpozději do 28.1.2019. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   7                   proti: 1                     zdržel se: 1 
 
 
K bodu 8 
 
Starosta předložil ZO ke schválení nabídky na využití předkupního práva na nemovitost 
(chatu č. ev. 711) postavenou na obecním pozemku parc. č. 1661 na k. ú. Kníničky za 
nabídnutou cenu 480.000,- Kč. 
 
Usnesení č. 7: 

 
Zastupitelstvo obce na základě předkupního práva schvaluje záměr na zakoupení rekreačního 
objektu č. ev. 711E postaveného na parcele č. 1661 k.ú. Kníničky za cenu 480.000,- Kč. 
 
Výsledek hlasování: neschváleno 
Počet hlasů: pro   0                   proti: 8                     zdržel se: 1 
 
 
K bodu 9 
 
Starosta požádal ZO o pověření pro jednání s Městem Brnem ohledně jeho záměru zavést 
v ulici Hrázní jednosměrný provoz, čímž dojde k významnému nárůstu dopravy v části 
katastru obce Rozdrojovice. 
 
Usnesení č. 8: 

 
Zastupitelstvo nesouhlasí s jednosměrným provozem na ul. Hrázní z důvodu zavlečení 
automobilové dopravy z přehrady na území obce Rozdrojovice. ZO pověřuje starostu 
k učinění kroků za účelem zabránění tohoto stavebního záměru. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 1 
 
 
 
 
K bodu 10 



 
a) Starosta předložil ZO ke schválení Darovací smlouvu od manželu ………… na 

pozemek pod chodníkem (lokalita Na Kříži) parc. č. 72/99. 
 
Usnesení č. 9: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu na pozemek pod chodníkem p.č.72/99 o 
výměře 40 m2 na k.ú. Rozdrojovice od dárců, kterými jsou manželé …………….., bytem 
Kuršova 4, 635 00 Brno. 
 

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

 

b) Zastupitel Oldřich Pokorný seznámil ZO s částečným seznamem dotací a jejich 
možném využití pro obce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



…………………………….                                                        …………………………… 
   starosta obce                                                                                  místostarosta 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Jan Machát               ………………………. 
                                  
                                 Milan Šťastný          ……………………… 
 
Zasedání ukončeno v 19:40 hod. 

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


