
OBEC ROZDROJOVICE 

 

Zápis 
 

z 37. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 3.10.2018 v 18:00 hod. 
v zasedací místnosti Obecního úřadu 

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

Zahájení a určení ověřovatelů zápisu. 

1. Schválení programu jednání. 

2. Rozpočtové opatření 4/2018. 

3. Rozpočtové opatření 5/2018. 

4. Schválení Dodatku č.2 ke smlouvě o dílo na zakázku Přístavba Základní školy z důvodu 
vzniklých víceprací. 

5. Schválení výběru dodavatele na Vybavení Základní školy Rozdrojovice z předložených 
nabídek. 

6. Vydání změny č.1 Územního plánu Rozdrojovice. 

7. Schválení Smlouvy o právu stavby na pozemku p.č. 360/5 – prodloužení vodovodního řadu. 

8. Schválení Smlouvy o právu stavby na pozemku 122/1 -přípojky inženýrských sítí a 
vybudování dvou nových sjezdů pro výstavbu dvou nových rodinných domů na 
parc.č.110/1 a 110/6 k.ú. Rozdrojovice.  

9. Žádost o uložení ornice na pozemek p.č. 658/177 k.ú. Rozdrojovice. 

10. Různé 

11. Závěr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K bodu 1  

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

 

Zastupitelstvo obce schvaluje program 37.zasedání zastupitelstva a ověřovatele zápisu. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   9                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 
 
K bodu 2 
 
Starosta předložil ZO ke schválení rozpočtové opatření č.4 RO3/2018 ze dne 31.8.2018. 
Přesuny položek vysvětlila účetní obce. 
 
Usnesení č.2: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4 RO3/2018 ze dne 31.8.2018. 
 

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

 

K bodu 3 
 
Starosta předložil ZO ke schválení rozpočtové opatření č.5 RO4/2018 ze dne 30.9.2018. 
Přesuny položek vysvětlila účetní obce. 
 
Usnesení č.3: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5 RO4/2018 ze dne 30.9.2018. 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K bodu 4 
 

Starosta předložil ZO ke schválení Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zakázku „Přístavba 
Základní školy“ z důvodu vzniklých víceprací. 
 
Usnesení č.4: 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Přístavba Základní 
školy“ spočívající v úpravě termínu realizace a v navýšení ceny z důvodu víceprací 
vyvolaných objednatelem. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   9                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 
 
K bodu 5 
 
Starosta předložil ZO ke schválení výběr dodavatele na vybavení Základní školy 
z předložených nabídek. Z pěti oslovených firem podala nabídku pouze firma Nábytek-Bobík 
s.r.o.. 
 
Usnesení č.5: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou nabídku na dodávku vybavení Základní školy 
Rozdrojovice nabídku firmy Nábytek-Bobík, s.r.o. Boršická 597, 687 25 Hluk ve výši 
249.984,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy. 
 

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

 

K bodu 6 
 
Starosta předložil ZO ke schválení vydání změny č. 1 Územního plánu Rozdrojovice. 
 
Usnesení č.6: 

 

Zastupitelstvo obce Rozdrojovice bere na vědomí, že k návrhu Změny č.1 ÚP Rozdrojovice 
nebyly uplatněny žádné připomínky ani námitky, tak jak je uvedeno v textové části 
„Odůvodnění“. Ověřilo tímto, že Změna č.1 ÚP Rozdrojovice není v rozporu s Politikou 
územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č.1, s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem, tj. Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje, 
vydanými dne 5.10.2016, s nabytím účinnosti dne 3.11.2016, se stanovisky dotčených orgánů 
a stanovisky Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Zastupitelstvo obce Rozdrojovice, 
příslušné podle ustanovení § 6 odst.5, písmene c zákona č.183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění vydává Změnu č.1 ÚP 
Rozdrojovice formou opatření obecné povahy podle správního řádu. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   9                   proti: 0                     zdržel se: 0 



K bodu 7 
 
Starosta předložil ZO ke schválení Smlouvu o právu stavby na obecním pozemku parc. č. 
360/5 k.ú. Rozdrojovice, z důvodu prodloužení vodovodního řádu pro stavebníka Phdr. Ivana 
Pavlů.  
 
Usnesení č.7: 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o právu stavby na obecním pozemku parc. č. 360/5 
k.ú. Rozdrojovice, z důvodu prodloužení vodovodního řadu se stavebníkem PhDr. Ivanou 
Pavlů, Oblá 84, 634 00 Brno. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   9                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 
 
K bodu 8 
 
Starosta předložil ZO ke schválení Smlouvu o právu stavby na obecním pozemku parc. č. 
122/1 k.ú Rozdrojovice z důvodu vybudování přípojek inženýrských sítí a vybudování dvou 
nových sjezdů pro výstavbu dvou nových domů na parcelách č. 110/1 a 110/6 k.ú. 
Rozdrojovice pro stavebníka Ondřej a Lenka Vrzalovi. 
 
Usnesení č.8: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o právu stavby na obecním pozemku parc. č. 122/1 
k.ú. Rozdrojovice, z důvodu vybudování přípojky IS a vybudování dvou nových sjezdů pro 2 
rodinné domy na parcelách č. 110/1 a 110/6 k.ú. Rozdrojovice s investorem, kterými jsou 
manželé Ondřej Vrzal a Lenka Vrzalová, Žleby 180, 664 34 Rozdrojovice. 
 

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

K bodu 9 
 
Starosta předložil ZO ke schválení Žádost od společnosti Imos Development na uložení 
ornice ve vrstvě 20 cm na obecní pozemek parc. č. 658/177 k.ú. Rozdrojovice. 
 
Usnesení č.9: 

 

Zastupitelstvo obce souhlasí s uložením ornice na pozemek ve vlastnictví obce parc. č. 
658/177 k. ú. Rozdrojovice ve vrstvě 20 cm investorem IMOS Development otevřený 
podílový fond, Pobřežní 620/3 186 00 Praha. ZD Jinačovice jakožto pachtýř tohoto pozemku 
s uložením souhlasí. 
 

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

 



…………………………….                                                        …………………………… 
   starosta obce                                                                                  místostarosta 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Miloš Pruša               ………………………. 
                                  
                                 Pavel Merčák          ……………………… 
 
Zasedání ukončeno v 18:30 hod. 

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


