
OBEC ROZDROJOVICE 

 

Zápis 
 
z 5. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 4.3.2019 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: Věra Svrčinová, Karel Taft 
 
Zahájení 
 
Zasedání zahájil starosta pan Daniel Stráský, který konstatoval, že zasedání je 
usnášeníschopné a jmenoval zapisovatelem pana Stanislava Slouku. Starosta doplnil oproti 
pozvánce bod 5a a požádal zastupitele o doplnění programu. Zastupitel Karel Taft doplnil, že 
má body do diskuze. 
Poté starosta navrhl za ověřovatele zápisu paní Věru Svrčinovou a pana Karla Tafta a nechal 
hlasovat o programu jednání. 
 
Usnesení č. 1: 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje program 5. zasedání zastupitelstva a ověřovatele zápisu. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   9                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 
 
Program:    

Zahájení a určení ověřovatelů zápisu. 

1. Schválení programu jednání. 

2. Schválení zápisu a usnesení z minulého zasedání 

3. Oprava opěrné zdi, kanalizace a plotu ul. Bahno. 

4. Renovace památníku obětem světových válek.  

5. Různé 

a) Smlouvu o právu stavby na obecním pozemku p.č. 360/5 k.ú. Rozdrojovice – 
vybudování přípojky vodovodu pro rekreační objekt č.e.111 s …………………… 
(minule bylo schváleno s ……………….., chyba projektanta) 

b) Diskuze 

6. Závěr 

 
 
 



K bodu 2 
 
Starosta se dotázal ZO k případným výhradám či doplnění zápisu z 4. zasedání ZO a poté nechal 
hlasovat. 

 
Usnesení č. 2: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje zápis a usnesení z 4. zasedání ZO Rozdrojovice. 
 

Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   9                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 
 
K bodu 3 
 
Starosta seznámil ZO s rekonstrukcí opěrné zdi Na Bahně, kde byla zpracována a vytvořen 
rozpočet na tuto akci. Rozpočet je rozdělen na opravu opěrné zdi včetně kanalizace za částku 
2.300.000 Kč a druhá část rozpočtu je na vybudování nového plotu za částku přibližně 
500.000 Kč (ceny jsou bez DPH). Starosta upozornil, že plot je postaven na zídce, která není 
v majetku obce.  
Část zastupitelů vyjádřila nesouhlas s výstavbou nového plotu bez spoluúčasti majitele 
sousedního pozemku. Zastupitelé navrhli odkoupení pozemku pod stavbou opěrné zídky a 
dalších pozemků, které obec potřebuje pro svůj rozvoj. 
 
Usnesení č. 3: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na opravu zdi, kanalizace a plotu v ulici Na Bahně. 
 
Výsledek hlasování: neschváleno 
Počet hlasů: pro   4                   proti: 2                     zdržel se: 3 
 
 
K bodu 4 
 

Starosta předložil ZO možnosti čerpání dotace z Ministerstva Obrany na renovaci památníků 
ve výši dotace 80 %. Dotační titul nazvaný „péče o válečné hroby“.    
Předpokládaný rozpočet opravy Památníků „památce padlých spoluobčanů“ je 330.000 Kč, 
s tím, že by 66.000 Kč hradila obec, zbytek částky by pokryla dotace. 
 

Usnesení č. 4: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o Dotaci na péči o válečné hroby z Ministerstva 
Obrany za účelem získání finanční podpory na projekt „Komplexní renovace Památníku 
obětem I. a II. světové války. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   9                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 

 



K bodu 5 
 
 

a) Starosta předložil ZO ke schválení Smlouvu o právu stavby na obecním pozemku 
parc. č. 360/5 k. ú. Rozdrojovice za účelem vybudování přípojky vodovodu pro 
rekreační objekt č. ev. 111 pro investora …………………. Starosta vysvětlil, že se 
jedná o přeschválení, z důvodu chyby projektanta v záměně jména majitele chaty.  

 
Usnesení č.5: 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o právu stavby na obecním pozemku p. č. 360/5 k. ú. 
Rozdrojovice – vybudování přípojky vodovodu pro rekreační objekt č. ev. 111 
s …………….., Rozdrojovice č. ev. 111. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   9                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 

b) Zastupitel Karel Taft navrhl, aby starosta formou dopisu a osobně oslovil 
spoluobčany, kteří v obci prokazatelně bydlí, ale nejsou přihlášeni k trvalému pobytu. 
Obci by to přineslo zvýšení daňových příjmů do rozpočtu, protože obec dostává ročně 
daňový příspěvek za každého občana s trvalým pobytem ve výši asi 12.000 Kč. 
Dále Karel Taft jako předseda Výboru pro rozvoj obce a dopravu, přednesl dvě 
usnesení výboru: 
1. Výbor doporučuje zastupitelstvu, aby zahájilo co nejdříve proces přijetí vhodných 
regulativ územního plánu.  
Důvodem regulativ je větší vliv obce na novou výstavbu. Členka výboru Ing.Veselá 
navrhuje navýšení parkovacích míst na vlastních pozemcích, dále dodržování uličních 
čar a další opatření. 
2. Výbor doporučuje zastupitelstvu, aby před druhou etapou revitalizace středu obce 
(úprava komunikací od kapličky po dopravní zrcadlo, od Helánů ke Dvanáctce, 
vybudování náměstíčka, parkovací plochy ve středu obce, doplnění zeleně a mobiliáře, 
atd.) vyhlásilo architektonicko – urbanistickou soutěž na vzhlede středu obce 
(případně i prostoru Dvanáctky), nejlépe podle pravidel doporučených Českou 
komorou architektů. 
Zastupitel Slouka namítal, že je ještě dost brzo zadávat soutěž na druhou etapu středu 
obce, dokud není první etapa dostavěna, tak není znám skutečný stav náměstí. 
Starosta se ptal na finanční náročnost soutěže. Karel Taft uvedl, že finanční odměny 
pro soutěž stanoví sama obec. 
Diskuze s občany: 
Jeden z občanů upozornil na propadený kanál u kapličky a vyčnívající obrubu, o 
kterou si někteří občané si poškodily pneumatiky. Starosta reagoval na podnět s tím, 
že místo bude co nejdříve označeno, oprava bude provedena při opravě silnice. 
Dále se občan ptal na možnost vytvoření pálících dní. Starosta vysvětlil, že i když by 
byly vyhláškou upraveny pálicí dny, tak se v pálící dny bude pálit za jakéhokoliv 
počasí, což při nepříznivém počasí způsobí velké znečištění vzduchu, a dále obec 
nemá účinné nástroje pro vymáhání dodržování vyhlášky. 
Jedna z občanek přišla na zasedání se závažným problémem, který se týká volně 
pobíhajících psů, konkrétně dvou psů, kteří údajně pokousali psa paní Nestrašilové. 
Starosta objasnil občanům, jaké možnosti má obec při odchytu psů (uzavření smlouvy 
s odchytovou službou, dále možnost objednání kotce a odchytové tyče). Bylo 



navrženo nahlásit konkrétní případ na veterinární správu. Dále bylo vysvětleno, že 
uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městskou policií Brno bohužel neřeší odchyt volně 
pobíhajících psů. Zastupitelé vyzvou majitelku nemovitosti, ať kontaktuje paní 
Nestrašilovou ohledně náhrady škody. Starosta vyzve PČR, aby mu bylo podáno 
vysvětlení vyšetřování případu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



…………………………….                                                        …………………………… 
   starosta obce                                                                                  místostarosta 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Věra Svrčinová   ………………………. 
                                  
                                 Karel Taft            ……………………… 
 
Zasedání ukončeno v 19:30 hod. 

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

 
 


