
OBEC ROZDROJOVICE 

 

Zápis 

 

z 11. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 4.11.2019 v 18:00 hod. v hostinci 

U Helánů v Rozdrojovicích 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Přítomni: Daniel Stráský, Stanislav Slouka, Martin Kružík, Jan Machát, Věra Svídová, Karel 

Taft, Oldřich Pokorný, Milan Šťastný 

 

Omluveni: Věra Svrčinová 

 

Ověřovatelé: Karel Taft, Věra Svídová 

 

Zahájení 

 

Zasedání zahájil starosta pan Daniel Stráský, který konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné 

a jmenoval zapisovatelem pana Stanislava Slouku. Starosta sdělil, že o bodě 3 se nebude 

hlasovat a proběhne jen diskuze. Body 11 a 25 se nebudou projednávat, protože byly staženy 

od žadatelů. Dále starosta doplnil oproti pozvánce do bodu Různé osm bodů a požádal 

zastupitele o případné další doplnění programu. Zastupitel Oldřich Pokorný navrhl doplnit do 

bodu různé další bod.  

Poté starosta navrhl za ověřovatele zápisu pana Karla Tafta a paní Věru Svídovou a nechal 

hlasovat o programu jednání. 

 

Program :    

Zahájení a určení ověřovatelů zápisu. 

1. Schválení programu jednání. 

2. Schválení zápisu a usnesení z minulého zasedání. 

3. Schválení OZV o nočním klidu. 

4. Schválení OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce 

5. Schválení Přílohy č.1 ke Smlouvě o sběru, svozu a odstranění odpadu 

6. Rozpočtové opatření č.7/2019 a č.8/2019 na vědomí 

7. Výběr dodavatele na zakázku „Dodávka a montáž technologie stravování školní kuchyně“ 

kuchyňského vybavení ZŠ – výběr nejvýhodnější nabídky 

8. Výběrové dodavatele projekčních prací na Změna č.2 Územního plánu Rozdrojovice – výběr 

nejvýhodnější nabídky 

9. Výběr dodavatele služby „Senior TAXI“ – výběr nejvýhodnější nabídky 

10. Schválení Dodatku č.1 SOD „Novostavba obecního úřadu Rozdrojovice“ změna ceny z důvodu 

víceprací vyvolaných změnou PD v souvislosti s úpravou projektu 

11. Žádost o finanční příspěvek na prodloužení splaškové kanalizace. 

12. Žádost o odprodej pozemku p.č. 1800 o výměře 38 m2 K.ú. Kníničky. 

13. Žádost o odprodej pozemku p.č. 267 o výměře 199 m2 K.ú. Rozdrojovice  



14. Nabídka dle předkupního práva na rekreační objekt č.e. 704 postavený na pozemku v majetku 

obce Rozdrojovice p.č.1656 K.ú. Kníničky za cenu 270 000, Kč. 

15. Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na p.č. 706/59, 706/2 a 

707/19 k.ú. Rozdrojovice ve prospěch E.ON Distribuce a.s. – propoj NN. 

16. Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na p.č. 834 k.ú. 

Rozdrojovice ve prospěch E.ON Distribuce a.s. – sm. NN Pelikán. 

17.  Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na p.č. 706/59, 706/43, 

706/42, 706/41, 706/58 k.ú. Rozdrojovice ve prospěch E.ON Distribuce a.s. – sm NN Pavlů. 

18.  Schválení Smlouvy o právu stavby vybudování vodovodní přípojky na parc.č. 72/49 a 265/1 

pro rekreační objekt č. evidenční 141 v k.ú. Rozdrojovice 

19. Stanovení výše nájemného za pozemky s rekreačními objekty v lokalitě Dálnice 

20. Žádost o pronájem části obecního pozemku parc. č. 709 o výměře 15 m2 

21.  Schválení smlouvy na Pronájem části pozemku p.č. 1701/5 o výměře 15 m² k.ú.    Kníničky 

sousedící s pozemkem na kterém je postavena chata E686 

22.  Schválení smlouvy na Pronájem části pozemku p.č. 752/2 o výměře 52 m² k.ú. Rozdrojovice 

pod chatou č. ev. 99 a část přilehlých p.č. 752/1 o výměře 110 m2 sousedící s pozemkem na 

kterém je postavena chata E 99. 

23.  Schválení smlouvy na Pronájem části pozemku p.č. 754 o výměře 51 m² k.ú. Rozdrojovice pod 

chatou č. ev. 98 a část přilehlých p.č. 749/1 o výměře 110 m2 sousedící s pozemkem na kterém 

je postavena chata E 98. 

24.  Schválení smlouvy na Pronájem části pozemku p.č. 541 o výměře 40 m² k.ú. Rozdrojovice pod 

chatou č. ev. 26 a část přilehlých p.č. 543/2 a 545 o výměře 126 m2 sousedící s pozemkem na 

kterém je postavena chata E 26. 

25. Žádost o umístění vodovodní šachty na obecní parc. č. 637/1 k. ú. Rozdrojovice. 

26. Různé 

a) IDS JmK  Kordis – nadstandard. 

b) Právo stavby – zpevnění cesty. 

c) Přeložka CETIN – schválení smlouvy. 

d) Zásady vydávání zpravodaje. 

e) Souhlas s instalací fakturačních vodoměrů pro závlahu. 

f) Směrnice o Vysílání na pracovní cesty. 

g) Žádost o příspěvek na pořádání vánočního jarmarku pro MH 44. 

h) Informace ke stavu dešťové kanalizace před domem č. p. 3. 

i) Chatová oblast Jerouškova louka – prověření zastavěného prostoru. 

 

27. Závěr 

 

Usnesení č. 1: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje program 11. zasedání zastupitelstva a ověřovatele zápisu. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 



K bodu 2 

 

Starosta se dotázal ZO k případným výhradám či doplnění zápisu z 10. zasedání ZO a poté 

nechal hlasovat. 

 

Usnesení č. 2: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje zápis a usnesení z 10. zasedání ZO Rozdrojovice. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 

 

 

K bodu 3 

 

Starosta předal slovo zastupiteli Sloukovi, aby vysvětlil OZV o nočním klidu. Zastupitel 

Slouka informoval, že vyhlášku připravoval společně s kolegou Kružíkem a konzultoval ji 

s dozorem Ministerstva vnitra, vyhláška je nachystána dle vzoru vyhlášky a je v souladu 

s předpisem. Dále starosta doplnil, že podle zákona by bylo vhodné, aby tato vyhláška po 

úpravě vzešla v platnost. 

Po tomto krátkém vysvětlení se rozpoutala diskuse mezi ZO a občany. ZO se rozhodlo 

uspořádat pracovní skupinu, která bude hledat vhodný kompromis a poté bude vyhláška 

předložena zastupitelstvu ke schválení. 

 

 

K bodu 4 

 

Starosta předložil ZO ke schválení OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce a 

předal slovo zastupiteli Sloukovi, který vyhlášku připravoval. Zastupitel Slouka sdělil, že 

vyhláška je doplněna o odstavce zajišťující svoz tříděného odpadu z domu a je v souladu 

s předpisem Ministerstva vnitra. 

 

Usnesení č. 4: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 5 

 

Starosta předložil ZO ke schválení Přílohu ke Smlouvě o sběru, svozu a odstranění odpadu se 

společností SUEZ Využití zdrojů a.s. a předal slovo zastupiteli Sloukovi. Zastupitel Slouka 

vysvětlil, že se jedná o úpravu cen dle aktuálního ceníku společnosti SUEZ Využití zdrojů a.s. 

 

Usnesení č. 5: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Přílohu ke Smlouvě o sběru, svozu a odstranění odpadu se 

společností SUEZ Využití zdrojů a.s. ZO pověřuje starosty k podpisu přílohy. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 

 

 

K bodu 6 

 

Starosta předal slovo zastupitelce Věře Svídové, která vysvětlila rozpočtové opatření č.7/2019 

a č. 8/2019. Obě tato rozpočtová opatření jsou dávána pouze na vědomí. 

 

 

K bodu 7 

 

Starosta předložil ZO ke schválení doporučení hodnotící komise na výběr dodavatele na 

zakázku „Dodávka a montáž technologie stravování školní kuchyně“ se společností TeS, spol. 

s r. o., která podala nejvýhodnější nabídku. Starosta dále uvedl, že bylo vybíráno ze sedmi 

nabídek. 

 

Usnesení č. 7: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu o hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého 

rozsahu na dodávku vybavení s názvem „Dodávka a montáž technologie stravování školní 

kuchyně“ a zároveň rozhoduje v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru 

nejvýhodnější nabídky podané účastníkem TeS, spol. s r. o. CHOTĚBOŘ, Zednická 558, 

583 01 Chotěboř na tuto veřejnou zakázku. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k uzavření 

smlouvy s vybraným uchazečem. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 8 

 

Starosta předložil ZO ke schválení výběr dodavatele projekčních prací na Změnu č. 2 

Územního plánu Rozdrojovice s Ing. arch. Štěpánem Kočišem, který podal nejvýhodnější 

nabídku. Starosta dále doplnil, že byly podány tři nabídky. Starosta sdělil, že je možné 

postupovat formou zkráceného řízení, které by stálo 214.170 Kč, a nebo pravděpodobněji 

běžným řízením na změny územních plánů, pak částka bude 237.190 Kč. O pořízení Změny 

Územního plánu, především zadání, bude veřejnost dostatečně dopředu informována.  

Jeden dotaz od občanů byl na obsah změny. Starosta vysvětlil, že se jedná zejména o 

nastavení regulativ v části obce a v chatových oblastech. 

 

Usnesení č. 8: 

 

Zastupitelstvo obce vybírá z předložených nabídek a schvaluje uzavření Smlouvy na zakázku 

„Změna č. 2 Územního plánu Rozdrojovice“ s Ing. arch. Štěpánem Kočišem IČ:65309901, 

M. Majerové 3, 638 00 Brno. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k uzavření smlouvy s 

vybraným uchazečem. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 

 

 

K bodu 9 

 

Starosta předložil ZO ke schválení výběr dodavatele na služby „Senior Taxi“ a předal slovo 

zastupiteli Milanu Šťastnému, aby seznámil přítomné se záměrem této služby. Zastupitel 

Milan Šťastný řekl, že byly osloveny tři firmy, z nichž dvě podaly nabídky, výhodnější podala 

společnost CITY TAXI s.r.o. za částku 25 Kč/km bez DPH. Po uzavření Smlouvy začne tato 

služba fungovat na území obce pravděpodobně od 1.1.2020 pro seniory a tělesně postižené 

spoluobčany. Jedná se o testovací provoz na tři měsíce. 

 

Usnesení č. 9: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu o hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého 

rozsahu na služby s názvem „Zajištění služeb SENIOR TAXI“ a zároveň rozhoduje v 

souladu s doporučením hodnotící komise o výběru nejvýhodnější nabídky podané účastníkem 

CITY TAXI s.r.o., Cejl 32, 60200 Brno na tuto veřejnou zakázku. Zastupitelstvo obce 

pověřuje starostu k uzavření smlouvy s vybraným uchazečem. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

Počet hlasů: pro   7                   proti: 0                     zdržel se: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 10 

 

Starosta předložil ZO ke schválení Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na „NOVOSTAVBA 

OBECNÍHO ÚŘADU ROZDROJOVICE“, kde byly zapracovány změny ze strany 

objednatele. Částka, o kterou je stavba navýšena, je 635.089,93 Kč bez DPH, ostatní 

ustanovení smlouvy zůstávají bez ze změn.  

 

Usnesení č. 10: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na „NOVOSTAVBA 

OBECNÍHO ÚŘADU ROZDROJOVICE“ spočívající ve změně ceny z důvodu víceprací 

vyvolaných změnou PD v souvislosti s úpravou stávajícího projektu dle soutěže v souvislosti“ 

s usnesením č.12 ze 4 ZO. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k uzavření dodatku. 

 

  

K bodu 11 

 

Tento bod byl stažen ze strany žadatele. 

 

 

K bodu 12 

 

Starosta předložil ZO ke schválení Žádost na odprodej části obecního pozemku pod chatou č. 

ev. 668 parc. č. 1800 k. ú. Kníničky o výměře 38 m2 manželům …………. 

 

Usnesení č. 12: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na prodej obecního pozemku parc. č. 1800 k. ú. Kníničky 

o výměře 38 m2 pod chatou č. ev. 668 manželům ……………. za částku…………….. 

 

Výsledek hlasování: neschváleno 

Počet hlasů: pro   0                   proti: 8                     zdržel se: 0 

 

 

K bodu 13 

 

Starosta předložil ZO ke schválení Žádost na odprodej části obecního pozemku parc. č. 267 k. 

ú. Rozdrojovice o výměře 199 m2 žadatelce …………………... 

 

Usnesení č. 13: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodej obecního pozemku parc. č. 267 k. ú. Rozdrojovice 

o výměře 199 m2 za částku …… paní Inženýrce …………………. 

 

Výsledek hlasování: neschváleno 

Počet hlasů: pro   0                   proti: 8                     zdržel se: 0 

 

 

 

 



K bodu 14 

 

Starosta předložil ZO ke schválení Nabídku na předkupní právo na odkup chaty č. ev. 704  

parc. č. 1656 k. ú. Kníničky za nabídnutou cenu 270.000 Kč.  

 

Usnesení č. 14: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje na základě předkupního práva záměr na zakoupení rekreačního 

objektu č. ev. 704 postaveného na parcele č. 1656 k. ú. Kníničky za cenu 270 000 Kč. 

 

Výsledek hlasování: neschváleno 

Počet hlasů: pro   0                   proti: 8                     zdržel se: 0 

 

 

K bodu 15 

 

Starosta předložil ZO ke schválení Smlouvu o smlouvě budoucí na věcné břemeno na 

obecních pozemcích parc. č. 706/59, 706/2, a 707/19 k. ú. Rozdrojovice se společností E-ON 

Distribuce a.s. – propoj NN. 

Dále starosta doporučuje Smlouvu uzavřít pouze za podmínek, že si obec bude moci položit 

chráničku pro případný vlastní kabel. 

 

Usnesení č. 15: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene s E.ON Distribuce, a.s. na umístění distribuční soustav: výměna kabele NN, na 

parcele 706/59, 706/2 a 707/19 k. ú. Rozdrojovice za cenu 1400 Kč bez DPH, s podmínkou, 

že si obec bude moci položit chráničku pro případný vlastní kabel. Zastupitelstvo obce 

pověřuje starostu k uzavření smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 

 

 

K bodu 16 

 

Starosta předložil ZO ke schválení Smlouvu o smlouvě budoucí na věcné břemeno na 

obecním pozemku parc. č. 834 k. ú. Rozdrojovice se společností E-ON Distribuce a.s – sm. 

NN ………….. 

 

Usnesení č. 16: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene s E.ON Distribuce, a.s. na umístění distribuční soustavy: sm NN -…………..,    na 

parcele 834 k. ú. Rozdrojovice za cenu 1000 Kč bez DPH. Zastupitelstvo obce pověřuje 

starostu k uzavření smlouvy. 

 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 



K bodu 17 

 

Starosta předložil ZO ke schválení Smlouvu o smlouvě budoucí na věcné břemeno na 

obecních pozemcích parc. č. 706/59, 706/43, 706/42, 706/41 a 706/58 k. ú. Rozdrojovice se 

společností E-ON Distribuce a.s. – sm NN ………... 

Dále starosta doporučuje Smlouvu uzavřít pouze za podmínek, že si obec bude moci položit 

chráničku pro případný kabel na VO. 

 

Usnesení č. 17: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene s E.ON Distribuce, a.s. na umístění distribuční soustavy: sm NN - ……….., na 

parcele 706/59, 706/43, 706/42, 706/41 a 706/58 k. ú. Rozdrojovice za cenu 1000 Kč bez 

DPH, s podmínkou, že si obec bude moci položit chráničku pro případný vlastní kabel. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k uzavření smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 

 

 

K bodu 18 

 

Starosta předložil ZO ke schválení Smlouvu o právu stavby na obecních pozemcích parc. č. 

72/49 a 265/1 k. ú. Rozdrojovice za účelem vybudování vodovodní přípojky se stavebníkem 

……………. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k uzavření smlouvy. 

 

Usnesení č. 18: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o právu stavby na obecních pozemcích p.č. 265/1 a 

72/49 k. ú. Rozdrojovice – vodovodní přípojka pro pozemek p. č. 241/1 a 241/2 

s ……………………………………… 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 

 

 

K bodu 19 

 

Starosta seznámil ZO s návrhem ceny od vlastníků využívající obecní pozemky tzv. „Na 

Dálnici“ za nabídnutou cenu 2 Kč/m2/rok. Po diskusi ZO uděluje pravomoc starostovy 

k jednání s vlastníky využívající obecní pozemky „Na Dálnici“ k jednání o ceně. Starosta na 

tento bod navrhuje nepřijímat usnesení. 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 20 

 

Starosta předložil ZO ke schválení Žádost o pronájem části obecní parc. č. 709 k. ú. 

Rozdrojovice o výměře cca 15 m2 za účelem parkování. K této žádosti se odvolává 

……………, který má o tento samý část pozemku zájem formou pronájmu. Diskuze ZO 

hledala řešení, jakou formou dále postupovat při případném pronájmu. Bylo zvoleno řešení 

formou dražby, zřejmě formou obálkové nabídky. Přesný postup bude určen na pracovní 

poradě ZO. 

 

Usnesení č. 20: 

 

Zastupitelstvo obce navrhuje vypsat záměr na pronájem části pozemku parc. č. 709 k. ú. 

Rozdrojovice o výměře 15 m2 za nabídnutou maximální cenu formou obálkové nabídky. 

Minimální cena pronájmu je stanovena na 40 Kč/m2/rok. Budou vyzvání zájemci o tuto část 

pozemku, aby učinili nabídku. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

Počet hlasů: pro   7                   proti: 0                     zdržel se: 1 

 

 

K bodu 21 

 

Starosta předložil ZO ke schválení Dodatek č.1 k Nájemní smlouvě na pronájem části 

obecního pozemku parc. č. 1701/5 k. ú. Kníničky o výměře 15 m2 přilehlý k chatě č. ev. 686 

za částku 20 Kč/m2/rok za ostatní plochu.  

 

 

Usnesení č. 21: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části obecního pozemku p. č. 1701/5 k. ú. Kníničky o 

výměře 15 m² dle přiloženého zaměření, přilehlý k chatě č. ev. 686 na k. ú. Kníničky za 

částku 20 Kč/m2/rok s nájemcem …………………………………………………………. 

Brno. ZO pověřuje starosty podpisem smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

K bodu 22 

 

Starosta předložil ZO ke schválení Nájemní smlouvu na pronájem části obecního pozemku 

parc. č. 752/2 k. ú. Rozdrojovice o výměře 52 m2 pod chatou č. ev. 99 za částku 40 Kč/m2/rok  

a část přilehlé parc. č. 752/1 o výměře 110 m2 přilehlý k chatě č. ev. 99 za částku 20 

Kč/m2/rok za ostatní plochu. 

 

Usnesení č. 22: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části obecního pozemku p. č. 752/2 k. ú. 

Rozdrojovice o výměře 52 m² pod chatou č. ev. 99 za částku 40 Kč/m2/rok a část parc. č. 

752/1 o výměře 110 m2 dle přiloženého zaměření, přilehlý k chatě č. ev. 99 na k. ú. 

Rozdrojovice za částku 20 Kč/m2/rok s nájemcem …………………………………………….. 

Brno. ZO pověřuje starosty podpisem smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 

 

 

K bodu 23 

 

Starosta předložil ZO ke schválení Nájemní smlouvu na pronájem části obecního pozemku 

parc. č. 754 k. ú. Rozdrojovice o výměře 51 m2 pod chatou č. ev. 98 za částku 40 Kč/m2/rok a 

část parc. č. 749/1 o výměře 110 m2 přilehlý k chatě č. ev. 98 za částku 20 Kč/m2/rok za 

ostatní plochu. 

 

Usnesení č. 23: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části obecního pozemku p. č. 754 k. ú. Rozdrojovice 

o výměře 51 m² pod chatou č. ev. 98 za částku 40 Kč/m2/rok a část parc. č. 749/1 o výměře 

110 m2 dle přiloženého zaměření, přilehlý k chatě č. ev. 98 na k. ú. Rozdrojovice za částku 20 

Kč/m2/rok s nájemcem ………………………………………………………………………… 

Brno. ZO pověřuje starosty podpisem smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 24 

 

Starosta předložil ZO ke schválení Nájemní smlouvu na pronájem části obecního pozemku 

parc. č. 541 k. ú. Rozdrojovice o výměře 40 m2 pod chatou č. ev. 26 za částku 40 Kč/m2/rok a 

parc. č. 543/2 a 545 o výměře 126 m2 přilehlý k chatě č. ev. 26 za částku 20 Kč/m2/rok za 

ostatní plochu. 

 

Usnesení č. 24: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části obecního pozemku p. č. 541 k. ú. Rozdrojovice 

o výměře 40 m² pod chatou č. ev. 26 za částku 40 Kč/m2/rok a část parc. č. 543/2 a 545 o 

výměře 126 m2 dle přiloženého zaměření, přilehlý k chatě č. ev. 26 na k. ú. Rozdrojovice za 

částku 20 Kč/m2/rok s nájemcem ……………………………………………………………… 

Brno. ZO pověřuje starosty podpisem smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 

 

 

K bodu 25 

 

Tento bod byl stažen ze strany žadatele. 

 

K bodu 26 

 

a) Starosta předložil ZO ke schválení příspěvek na financování IDS JMK nadstandard, 

částkou 33.735 Kč. 

 

Usnesení č. 26: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku na financování systému 

nadstandardu dopravní obslužnosti IDS JMK částkou 33.735 na rok 2020. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b) Starosta předložil ZO ke schválení Žádost o právo stavby na obecním pozemku parc. 

č. 364 k. ú. Rozdrojovice za účelem zpevnění účelové komunikace betonovou 

zatravňovací dlažbou. Jeden z občanů doporučil ZO, aby byl dodržen technologický 

postup při pokládce zatravňovacích dlažeb. Starosta konstatoval, že do Smlouvy 

doplní klauzuli o dodržení technologického postupu.  

 

           Usnesení č. 27: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o právu stavby na obecních pozemcích p. č. 364 

k. ú. Rozdrojovice – zpevnění komunikace betonovými zatravňovacími panely 

s ………………………………………, 66434 Rozdrojovice. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 

 

 

c) Starosta předložil ZO ke schválení Smlouvu o přeložce telefonních kabelů se 

společností CETIN a.s. z důvodu rekonstrukce místních komunikací (Pod Školou, 

Cihelna). Cena přeložky bude stát 148.7770 Kč bez DPH. 

 

Usnesení č. 28: 

 

            Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických             

            komunikací s Česká telekomunikační infrastruktura a.s. na akci          

           „VPIC Rozdrojovice-rekonstrukce MK(OÚ+ZŠ)“. 

 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 

 

 

d) Starosta předložil ZO ke schválení Zásady pro vydávání Rozdrojovického zpravodaje. 

 

            Usnesení č. 29: 

 

            Zastupitelstvo obce schvaluje Zásady pro vydávání Rozdrojovického zpravodaje. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

Počet hlasů: pro   7                   proti: 0                     zdržel se: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



e) Starosta předložil ZO ke schválení na možnost používání podružných vodoměrů na 

potřebu závlahy zahrad. Starosta vysvětlil metodický postup, jak bude možné 

podružné vodoměry využívat. Obec Rozdrojovice vezme do svého vlastnictví 

podružné vodoměry, VAS se o ně bude starat, každým 6 rokem je vymění kvůli 

kalibraci. Pro obec tento náklad bude asi 6000 Kč za rok. První vodoměr si zaplatí 

občan sám a poté přechází do vlastnictví obce, další výměny a s tím spojené náklady 

bude hradit obec. 

 

Usnesení č. 30: 

 

            Obec Rozdrojovice (zastupitelstvo obce), jako vlastník vodohospodářské infrastruktury,  

souhlasí s montáží vodoměrů, které budou měřit množství vody spotřebované pro  

závlahu. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 

 

 

f) Starosta předal slovo zastupitelce Věře Svídové, aby ZO představila Směrnici o 

Vysílání na pracovní cesty. Zastupitelka Věra Svídová vysvětlila, že Směrnice o 

Vysílání na pracovní cesty jako jediná musí být schválena ZO, ostatní směrnice ke 

schválení má v kompetenci starosta. 

 

Usnesení č. 31: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnice č. 4 o Vysílání na pracovní cesty, cestovní 

náhrady. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 

 

 

g) Starosta předložil ZO ke schválení Žádost od MH44 Pub – U Helánů na příspěvek na 

akci Vánoční jarmark částkou 10.000 Kč za pronájem sálu.  

Starosta předal slovo paní ………………., aby vysvětlila, na co bude případný finanční 

příspěvek využit. Paní Burešová sdělila, že při pronájmu sálu obcí nebude nutné vybírat 

vstupné od občanů. Dále řekla, že by měla být obec při této akci partnerem, jelikož se 

této akce účastní velká část místních obyvatel.  

Zastupitel obce Oldřich Pokorný navrhuje ZO, aby při jakékoliv žádosti o finanční 

příspěvek byl v žádosti jednoduchý rozpočet, jak a na co budou peníze použity.  

 

Usnesení č. 32: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje částku 10.000 Kč na pronájem sálu na pořádání 

Vánočního jarmarku. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 

 

 



h) Starosta předal slovo místostarostovi, aby vysvětlil stížnost pana ………. na propadající 

se komunikace v ulici Brána před domem č. p. ... Místostarosta vysvětlil, že z rozhovoru 

s panem ……….., pochopil, že při dešti mu zatéká pod dům. Pan ……… tvrdí, že tento 

problém je způsoben špatnou dešťovou kanalizací. Tento bod je pouze informační, není 

k němu žádné usnesení. 

 

i) Starosta předal slovo zastupiteli Oldřichu Pokornému, aby vysvětlil jeho poznatky 

ohledně skutečné zastavitelnosti některých chat oproti stavu zapsaného v katastru 

nemovitostí. Zastupitel Oldřich Pokorný navrhuje prověřit skutečný stav u 

vytipovaných chat v lokalitě tzv. „Jerouškova louka“ a případně požádat Stavební úřad 

v Kuřimi, aby vyzval majitele k prokázání skutečného stavu nemovitostí.  

 

Usnesení č. 33: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje vyzvat Stavební úřad v Kuřimi k prověření vytipovaných 

nemovitostech (chaty) v lokalitě tzv. „Jerouškova louka“, aby jejich majitelé prokázali, 

zda jejich zastavěná plocha je v souladu z projektovou dokumentací. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

Počet hlasů: pro   7                   proti: 0                     zdržel se: 1 

 

 

K bodu 27 

 

Na závěr se starosta dotázal občanů, jestli mají nějaké dotazy. 

Jeden občan se přihlásil s dvěma dotazy: zda se uvažuje s přestěhováním Sběrného dvora a za 

jestli ZO neuvažuje o zavedení vyhlášky na pálící dny. 

Starosta ujistil, že ZO v tomhle volebním období nepočítá s přestěhováním Sběrného dvora. 

K druhému dotazu se rozvinula diskuze se závěrem, že ZO prověří možnosti při vydání 

vyhlášky. Starosta vysvětlil, že vymahatelnost této vyhlášky je poměrně složité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

   starosta obce                                                                                  místostarosta 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Karel Taft   ………………………. 

                                  

                                 Věra Svídová ……………………… 

 

Zasedání ukončeno v 20:15 hod. 

 

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

 


