
OBEC ROZDROJOVICE 

 

Zápis 
 

z 2. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 18.12.2018 v 18:00 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: Karel Taft, Věra Svrčinová 
 
Zahájení 
 
Zasedání zahájil starosta pan Daniel Stráský, který konstatoval, že zasedání je 
usnášeníschopné a jmenoval zapisovatelem pana Stanislava Slouku. Poté starosta navrhl za 
ověřovatele zápisu pana Karla Tafta a paní Věru Svrčinovou a požádal zastupitele o doplnění 
programu. Návrh na doplnění programu podal zastupitel Oldřich Pokorný, který doplnil do 
bodu 43 různé, Žádost od pana Bureše. Dále zastupitel Oldřich Pokorný požádal o přesunutí 
bodu 3 (rozpočet) na předposlední bod 42. 
Dále z řady občanů předstoupila Mgr. ……………. a požádala zastupitelstvo obce na přidání 
bodu a předání petice na podporu vybudování sportoviště pro dorost a dospělé. 
Starosta po domluvě se zastupitelstvem obce zařadil bod nazvaný „petice“ na pořadí č. 3 
místo přesunutého bodu rozpočet. 
 
Usnesení č. 1: 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje program 2. zasedání zastupitelstva a ověřovatele zápisu. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   9                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 
Schválený program 1. zasedání zastupitelstva 

 

Program :    
1. Zahájení a určení ověřovatelů zápisu. 

2. Schválení zápisu a usnesení z minulého zasedání. 

3. Petice na „Vybudování sportoviště pro dorost a dospělé“. 

4. Schválení žádostí o dotace z MMR a s tím spojených investičních záměrů. 

5. Schválení žádosti o dotaci pro knihovnu z Ministerstva kultury. 

6. Stanovení ceny stočného na rok 2019. 

7. Schválení Darovací smlouvy na dešťovou a splaškovou kanalizaci ul. Za Humny. 

8. Schválení Dodatku č. 3 k Přístavbě Základní školy. 

9. Schválení Dodatku č. 1 – školní vybavení. 

10. Schválení smlouvy na zřízení VBř, kanalizace na p. č. 670/11 k. ú. Rozdrojovice. 



11. Schválení Dodatku č.1- Sanace opěrné zdi ul. Na Bahně. 

12. Schválení dodatku č. 8 SVK Tišnovsko. 

13. Schválení Jednacího řádu ZO. 

14. Prodej pozemku p. č. 646/4 k. ú. Rozdrojovice. 

15. Schválení smlouvy o právu stavby 432/1 k. ú. Rozdrojovice – výstavba sjezdu a přípojky 
IS pro č.p. 65. 

16. Schválení smlouvy o právu stavby 708/1, 707/38 a 707/181 k. ú. Rozdrojovice. – výstavba 
komunikace. 

17. Schválení smlouvy o právu stavby 708/1, 709, 710/2 k. ú. Rozdrojovice. – výstavba 
komunikace. 

18. Schválení příspěvku KORDIS JMK – nadstandard autobusových spojů. 

19. Využití předkupního práva na rekreační objekt č. ev. 671 k. ú. Kníničky. 

20. Udělení pravomoci starostovi provádět rozpočtová opatření. 

21. Rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2018 a rozpočtový výhled na roky 2020 a 2021. 

22. Rozpočtové opatření 6/2018 a 7/2018. 

23. Schválení pracovněprávních vztahů se zastupiteli obce.     

24. Závěrečný účet Svazku obcí Panství hradu Veveří. 

25. Proplácení cestovních náhrad členům zastupitelstva.  

26. Plán inventur obce Rozdrojovice na rok 2018. 

27. Plán inventur ZŠ a MŠ Rozdrojovice na rok 2018. 

28. Strategický plán rozvoje obce Rozdrojovice na období 2020 – 2035. 

29. Plán investic na funkční období 2018-2022 s finančním plánem jejich krytí. 

30. Podpora existujících variant vedení dálnice D43 mimo katastr Rozdrojovic. 

31. Participativní rozpočet. 

32. Oprava hlavní silnice procházející obcí (III. třídy č. 3847). 

33. Úprava křižovatky k Jinačovicím pro zvýšení dopravní bezpečnosti. 

34. Dobudování chybějící chodníků v obci okolo hlavní silnice (č. 3847). 

35. Rekonstrukce veřejného osvětlení a doplnění chybějícího. 

36. Revize kanalizační sítě a návrh rekonstrukce. 

37. Zřízení školní kuchyně a výdejny obědů pro specifikovanou skupinu občanů. 

38. Vydávání věstníku obce. 

39. Revize nájemních smluv v chatové oblasti. 

40. Radar pro kontrolu rychlosti aut. 

41. Schválení pojmenování ul. U Kříže. 

42. Schválení rozpočtu na rok 2019. 

43. Různé 



a) Žádost od pana …………. o poskytnutí příspěvku na podporu kulturních a 
společenských akcí. 

44. Závěr. 

 

K bodu 2 

Starosta se dotázal ZO k případným výhradám či doplnění zápisu z 1. zasedání ZO a poté nechal 
hlasovat. 

 

Usnesení č. 2: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje zápis a usnesení z 1. zasedání ZO Rozdrojovice. 
 

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

 

K bodu 3 
 
Mgr. …………… předstoupila před ZO a odprezentovala petici za „Vybudování sportoviště 
pro dorost a dospělé Na Bahně“. 
 
 
K bodu 4 
 
Starosta předložil ZO ke schválení podání žádostí o dotace z MMR, které jsou aktuálně 
vypsány. Celkově se jedná o 5 investičních záměrů. O každém investičním záměru nechal 
starosta hlasovat jednotlivě. 
 
Usnesení č. 4: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR na dotační titul 2.1 DT 

117d8210A - Podpora obnovy místních komunikací, zastupitelstvo obce pověřuje starostu 
k objednání projektové dokumentace, inženýrských činností a administrace dotace v rámci 
jeho kompetencí. Projektové práce se budou týkat místních komunikací 1c,5c, 17c a 18c. 
 

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

Usnesení č. 5: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR na dotační titul 2.2 DT 

117d8210B - Podpora obnovy sportovní infrastruktury, zastupitelstvo obce pověřuje 
starostu k objednání projektové dokumentace, inženýrských činností a administrace dotace 
v rámci jeho kompetencí. Projektové práce se budou týkat hřiště u ZŠ. 
 

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



Usnesení č. 6: 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR na dotační titul 2.1 DT 

117d8210C - Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury, zastupitelstvo 
obce pověřuje starostu k objednání projektové dokumentace, inženýrských činností a 
administrace dotace v rámci jeho kompetencí. Projektové práce se budou týkat propustku pod 
komunikací v ul. Žleby u bývalého kravína. 
 

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

Usnesení č. 7: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR na dotační titul 2.5 DT 

117d8210E - Rekonstrukce a přestavba veřejných budov, zastupitelstvo obce pověřuje 
starostu k objednání inženýrských činností a administrace dotace v rámci jeho kompetencí. 
Projekt se týká přestavby současného obchodu. 
 

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

Usnesení č. 8: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR na dotační titul 2.8 DT 

117d8210H - Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku, 

zastupitelstvo obce pověřuje starostu k objednání projektové dokumentace, inženýrských 
činností a administrace dotace v rámci jeho kompetencí. Projektové práce se týkají hřiště Na 
Bahně. 
 

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

 

K bodu 5 
 
Starosta předložil ZO ke schválení Žádost o dotaci pro obecní knihovnu z Ministerstva 
Kultury.  
 
Usnesení č. 9: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z rozpočtu Odboru umění, literatury a 
knihoven Ministerstva kultury na Vybavení knihovny v Rozdrojovicích novou technikou v 
rámci programu Veřejné informační služby knihoven (VISK3). 
 

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

 

 
 



K bodu 6 
 
Starosta předložil ZO ke schválení navýšení ceny stočného z původních 30,- Kč/m3 bez DPH 
na 34,- Kč/m3 bez DPH pro rok 2019. 
 
Usnesení č. 10: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje výši stočného na 34,- Kč bez DPH pro rok 2019. 
 

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

 

K bodu 7 
 
Starosta předložil ZO ke schválení Darovací smlouvu na dešťovou a splaškovou kanalizaci 
v lokalitě Za Humny. 
 
Usnesení č. 11: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu na dešťovou a splaškovou kanalizaci v 
lokalitě Za Humny od dárce SV Rozdrojovice, s.r.o. 
 

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

 

K bodu 8 
 
Starosta předložil ZO ke schválení Dodatek č. 3 k akci „Přístavba Základní školy“ z důvodu 
navýšení ceny pro doobjednání technických věcí objednatelem. 
 
Usnesení č. 12: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na Přístavbu Základní školy 
spočívající v navýšení ceny z důvodu víceprací vyvolaných objednatelem. 
 

Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   6                   proti: 1                     zdržel se: 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 K bodu 9 
 
Starosta předložil ZO ke schválení Dodatek č.1 na dodávku „Vybavení Základní školy 
nábytkem“ od firmy Bobík s.r.o. z důvodu nedodání školních lavic a tím ponížení ceny. 
 
Usnesení č. 13: 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku školního vybavení 
spočívající v ponížení ceny o část dodávek a navýšení ceny skříní z důvodu požadavku 
zadavatele. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   9                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 
 
K bodu 10 
 
Starosta předložil ZO ke schválení Smlouvu o zřízení Věcného břemene na zřízení 
služebnosti inženýrských sítí na obecním pozemku 670/11 a 672/4 k. ú. Rozdrojovice za 
úplatu 500.000,- Kč. 
 
Usnesení č. 14: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení VBř, - služebnosti inženýrské sítě pro 
uložení řadu dešťové a splaškové kanalizace se Spolkem vlastníků a spoluvlastníků v lokalitě 
„U Kříže“ k. ú. Rozdrojovice, IČ: 27026647, Lidická 700/19, 602 00 Brno za cenu 500.000,- 
Kč bez DPH. 
 

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

 

K bodu 11 
 
Starosta předložil ZO ke schválení Dodatek č.1 na akci „Sanace opěrné zdi v ulici Na Bahně“ 
z důvodu pozastavení prací. Dále je potřeba aby následující situaci vyhodnotil statik a 
doporučil další postup prací. 
 
Usnesení č. 15: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na Sanace opěrné zdi ul. Na 
Bahně spočívající v úpravě termínu realizace z důvodu požadavků majitele parcely 420 k. ú.  
Rozdrojovice a z důvodu nepředpokládaného statického stavu stávající opěrné zdi. 
 

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

 

 
 



K bodu 12 
 
Starosta předložil ZO ke schválení Dodatek č. 8 ke stanovám se Svazkem vodovodů a 
kanalizací Tišnovsko. 
 
Usnesení č. 16: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 8 ke smlouvě - stanovy Svazku vodovodů a 
kanalizací Tišnovsko. 
 

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

 

K bodu 13 
 
Starosta předložil ZO ke schválení nově vypracovaný Jednací řád zastupitelstva obce. 
 
Usnesení č. 17: 

Zastupitelstvo obce schvaluje Jednací řád zastupitelstva obce Rozdrojovice. 
 

Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 1 
 
 
K bodu 14 
 

Starosta předložil ZO ke schválení Žádost od paní Hejlové na odprodej obecní parc. č. 646/4 
k. ú. Rozdrojovice o výměře 380 m2. 
 
Usnesení č. 18: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Žádost na odprodej parcely č. 646/4 k.ú. Rozdrojovice. 
 

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

K bodu 15 
 
Starosta předložil ZO ke schválení Smlouvu o právu stavby na obecním pozemku 432/1 k. ú. 
Rozdrojovice před domem č. p. 65 z důvodu vybudování přípojek a sjezdu. 
 
Usnesení č. 19: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o právu stavby na obecním pozemku – vybudování 
sjezdu a přípojky IS na parcele č. 432/1 k. ú. Rozdrojovice s investorem, kterým je 
CANGEMIA a.s. Nížkovice 279, 684 01. 
 

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



K bodu 16 a 17  
 
Starosta navrhl ZO bod 16 a 17 přesunout na další zasedání zastupitelstva. ZO jednomyslně 
přesunutí bodů schválilo. 
 
Usnesení č. 20: 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje přesunutí bodu 16 a 17 na další zasedání zastupitelstva. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   9                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 
 
K bodu 18 
 
Starosta předložil ZO ke schválení příspěvek pro KORDIS JMK na nadstandard 
autobusových spojů. 
 
Usnesení č. 22: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku na financování nadstandardu dopravní 
obslužnosti IDS JMK na rok 2019. 
 

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

 
K bodu 19 
 
Starosta předložil ZO ke schválení Nabídku na předkupní právo na chatu č. ev. 671 na obecní 
parc. č. 1581 k. ú. Kníničky za nabídnutou cenu 450.000,- Kč. 
 
Usnesení č. 23: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje na základě předkupního práva záměr na zakoupení rekreačního 
objektu č. ev. 671 postaveného na parcele č. 1581 k. ú. Kníničky za cenu 450.000,- Kč. 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



K bodu 20 
 
Starosta požádal ZO o pověření k pravomoci provádět rozpočtová opatření do částky 
100.000,- Kč. Nad 100.000,- Kč bude rozpočtová opatření schvalovat ZO. Zastupitel Karel 
Taft požádal o doplnění, aby na dalším zasedání zastupitelstva starosta dal na vědomí 
rozpočtové opatření s důvodovým vysvětlením. 
 
 
Usnesení č. 24: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje udělení pravomoci starostovi obce k schválení rozpočtových 
opatření do částky 100.000,- Kč, částky nad tuto výši schvaluje ZO. Starosta na dalším 
zasedání zastupitelstva oznámí rozpočtová opatření s důvodovým vysvětlením. 
 

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

K bodu 21 
 
Starosta předložil ZO ke schválení Rozpočet ZŠ a MŠ Rozdrojovice pro rok 2019 a dále 
rozpočtový výhled na roky 2020 a 2021. Rozpočet částečně vysvětlila Věra Svídová, poté 
nechal starosta hlasovat zvlášť o Rozpočtu a zvlášť o rozpočtovém výhledu. 
 
Usnesení č. 25: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet ZŠ a MŠ Rozdrojovice na rok 2019. 
 

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

Usnesení č. 26: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled ZŠ a MŠ Rozdrojovice na rok 2020 a 2021. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   9                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K bodu 22 
 
Starosta předložil ZO ke schválení rozpočtové opatření 6/2018 a 7/2018. Přesuny položek 
vysvětlila Věra Svídová, poté nechal starosta hlasovat zvlášť o každém rozpočtovém opatření. 
 
Usnesení č. 27: 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6 RO5/2018. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   9                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 28: 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7 RO6/2018. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   9                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 
 
K bodu 23 
 
Starosta předložil ZO k doschválení a schválení pracovně právních vztahů se zastupiteli obce. 
Jedná se o zastupitele pana Černocha, pana Macháta a paní Svídovou. O každém pracovně 
právním stavu se hlasovalo jednotlivě. 
 
Usnesení č. 29: 

 
Zastupitelstvo obce doschvaluje uzavření dohody o provedení práce se zastupitelem Janem 
Machátem na archivaci stavebních materiálů na OÚ na rok 2018. 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   9                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 30: 

 
Zastupitelstvo obce doschvaluje uzavření dohody o provedení práce se zastupitelem Jiřím 
Černochem na údržbu elektrických zařízení v majetku obce na rok 2018. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   9                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 31: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dohody o provedení práce se zastupitelkou Věrou 
Svídovou na třídění a archivaci dokladů OÚ na rok 2019. 
 

Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   8                  proti: 0                     zdržel se: 1 
 
 



K bodu 24 
 

Starosta dal na vědomí ZO Závěrečný účet Svazku obcí Panství hradu Veveří. 
 
Usnesení č. 32: 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet Svazku obcí Panství hradu Veveří. 
 

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

 

K bodu 25 
 
Starosta předložil ZO na schválení návrh na proplácení cestovních náhrad členům 
zastupitelstva. 
 
Usnesení č. 33:  

 

Zastupitelstvo obce schvaluje proplácení cestovních náhrad podle zákona o cestovních 
náhradách členům zastupitelstva za použití soukromého vozidla pro výkon své funkce podle 
Zákona o cestovních náhradách. 
 

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

 

K bodu 26 
 
Starosta předložil ZO ke schválení Plán inventur obce Rozdrojovice na rok 2018. 
 
Usnesení č. 34: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje plán inventur obce Rozdrojovice na rok 2018. 
 

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

 

K bodu 27 
 
Starosta předložil ZO na schválení Plán inventur ZŠ a MŠ Rozdrojovice na rok 2018. 
 
Usnesení č. 35: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje plán inventur ZŠ a MŠ Rozdrojovice na rok 2018. 
 

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



 

K bodu 28 
 
Starosta dal slovo zastupiteli Karlu Taftovi. Zastupitel Karel Taft předložil ZO návrh na 
vypracování strategického plánu rozvoje obce Rozdrojovice na období 2020 – 2035, který by 
měl vypracovat Výbor pro rozvoj obce a dopravu do 31.12.2019. Starosta doplnil navržené 
usnesení o schválení zadání a vize zastupitelstvem. 
 
Usnesení č. 36: 

 

Zastupitelstvo obce ukládá Výboru pro rozvoj obce a dopravu vypracování Strategického 
plánu rozvoje obce na období 2020 – 2035. Zadání a vize budou předloženy zastupitelstvu 
k dalšímu schválení do 30.4.2019. 
 

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

 

K bodu 29 
 
Starosta navrhl ZO přesunout bod na jedno z dalších jednání, dále navrhl, aby na následujícím 
zastupitelstvu byla schválena pracovní skupina, která bude vytvářet plán investic na období 
2018 – 2022. ZO jednomyslně schválilo bod přesunout. 
 
Usnesení č. 37: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje přesunutí bodu 29 na další zasedání zastupitelstva. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   9                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 
 
K bodu 30 
 
Starosta navrhl ZO přesunout tenhle bod na únorové zasedání. ZO jednomyslně schválilo bod 
přesunout. 
 
Usnesení č. 38: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje přesunutí bodu 30 na další zasedání zastupitelstva. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   9                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 
 
 
 
 
 
 



 
 K bodu 31 
 
Zastupitel Karel Taft představil ZO ideu na podílení se spoluobčanů na vytváření různých 
projektů formou Participativního rozpočtu podpořenou částkou 200.000,- Kč. 
 
Usnesení č. 39: 

 

Zastupitelstvo obce ukládá Kontrolnímu výboru vypracování podmínek programu účasti 
občanů na rozhodování zastupitelstva umožněním spolurozhodovat o části rozpočtu obce – 
vyhrazenou částkou 200.000,- Kč z ročního rozpočtu obce (tj. asi 1 %) na projekty, o kterých 
rozhodnou občané hlasováním. 
 

Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   6                   proti: 0                     zdržel se: 3 
 
 
K bodu 32 
 

Zastupitel Karel Taft navrhl ZO, aby starosta vyvolal jednání se SUS JMK, ohledně silnice 
procházející obcí (průtah obcí) a domluvit opravy této silnice. 
 

Usnesení č. 40: 

 

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi odeslání žádosti SÚS JMK o opravu hlavního 
komunikace, která prochází obcí (č. 3847). 
 

Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 1 
 

 

K bodu 33 
 
Zastupitel Karel Taft navrhl ZO, aby Výbor pro rozvoj obce a dopravu zkusil domluvit 
jednání s SUS JMK na možné úpravě křižovatky směrem na Jinačovice, aby tato křižovatka 
byla bezpečnější. 
 
Usnesení č. 41: 

 

Zastupitelstvo obce ukládá předsedovi Výboru pro rozvoj obce a dopravu projednat 
bezpečnější úpravu křižovatky k Jinačovicím s SÚS JMK, případně Policií ČR. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   9                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 
 
 
 
 
 



 
K bodu 34 
 
Zastupitel Karel Taft navrhl ZO, aby starosta objednal u odborné firmy projekt na vybudování 
chodníků podél hlavní silnice procházející obcí. Starosta navrhuje zpracovat projekt pouze 
v ulici Brána. 
 
Usnesení č. 42: 

 

Zastupitelstvo obce ukládá starosti zahájení výběrového řízení na projekční práce odbornou 
firmou na realizaci chodníků okolo hlavní silnice (č. 3847), od zastávky Obecnice po 
kapličku. 
 

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

 

K bodu 35 
 
Zastupitel Karel Taft navrhl ZO, aby místostarosta udělal zmapování stavu veřejného 
osvětlení, případného doplnění veřejného osvětlení. Starosta navrhl získat podměty od občanů 
k chybějícímu osvětlení. 
 
Usnesení č. 43: 

 

Zastupitelstvo obce ukládá místostarostovi provedení zmapování stavu stávajícího osvětlení, 
návrhu na doplnění chybějícího osvětlení a případné rekonstrukce, případně ve spolupráci s 
odbornou firmou do 31.5.2019. 
 

Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 1 
 

 

K bodu 36 
 
Zastupitel Karel Taft navrhl ZO, aby uvolněný zastupitel Slouka zajistil zmapování dešťové 
kanalizace pomocí odborné firmy. 
 
Usnesení č. 44: 

 

Zastupitelstvo obce ukládá uvolněnému zastupiteli provedení revize stávající dešťové 
kanalizační sítě a návrhu její rekonstrukce ve spolupráci s odbornou firmou do 30.6.2019. 
 

Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 1 
 

 

 
 
 



 
K bodu 37 
 
Starosta navrhl ZO přesunout tenhle bod na únorové zasedání. ZO jednomyslně schválilo bod 
přesunout. 
 
Usnesení č. 45: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje přesunutí bodu 37 na další zasedání zastupitelstva. 
 

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

 

K bodu 38 
 
Zastupitel Karel Taft navrhl ZO, aby obec vydávala věstník s čtvrtletní frekvencí. Navrhl jako 
šéfredaktorku RNDr. ……………………. 
 
Usnesení č. 46: 

 

Zastupitelstvo obce rozhodlo o vydávání věstníku obce, s frekvencí čtvrtletní. Prvním 
šéfredaktorem je jmenována RNDr. Hana …………. Obce bude hradit náklady na výrobu a 
distribuci, předpokládaná výše je 3 tis. Kč na jedno vydání. 
 

Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   5                   proti: 0                     zdržel se: 4 
 
K bodu 39 
 
Zastupitel Oldřich Pokorný navrhl ZO, aby byla provedena revize nájemních smluv 
v chatových oblastech. Navrhl tím pověřit Výbor pro lesy a ekologii. Starosta navrhl, aby 
revizi provedl kontrolní výbor. Po dohodě by měli výbory na revizi spolupracovat. 
 
Usnesení č. 47:  

 

Zastupitelstvo obce ukládá Kontrolnímu výboru a výboru pro lesy a ekologii                                                        
provedení revize nájemních smluv v chatové oblasti, včetně případných nedoplatků a zjištění 
skutečně užívaných ploch. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 1 
 
 
K bodu 40 
 
Zastupitel Oldřich Pokorný navrhl diskusi ohledně umístění radaru k měření rychlosti v ulici 
Brána. Zastupitelé se shodli na prověření možností umístění radaru. 
 
 



 
K bodu 41 
 
Starosta předložil ZO ke schválení pojmenování ulice U Kříže. 
 
Usnesení č. 48: 

 

Zastupitelstvo schvaluje pojmenování ulic „U Kříže“. 
 

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

 

K bodu 42 
 
Starosta předložil ZO ke schválení Rozpočet obce Rozdrojovice na rok 2019. Zastupitel Karel 
Taft požádal o vysvětlení různých paragrafů. Vysvětlení přednesla Věra Svídová. 
 
Usnesení č. 3: 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet obce Rozdrojovice na rok 2019, oproti zveřejněnému 
se mění pojmenování § 3412 na Sportovní zařízení v majetku obce. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   9                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 
 
K bodu 43 
 

a) Zastupitel Oldřich Pokorný přednesl ZO k diskuzi Žádost od pana……… na podporu 
kulturních akcí v Hostinci U Helánů. V žádosti požaduje pravidelnou měsíční částku. 
Zastupitelé se shodli, na nutnosti stanovit pravidla pro veřejnou podporu těchto akcí 
v souladu s příslušnými zákony. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

   starosta obce                                                                                  místostarosta 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Karel Taft               ………………………. 
                                  
                                 Věra Svrčinová          ……………………… 
 
Zasedání ukončeno v 21:10 hod. 

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


