
OBEC ROZDROJOVICE 
 

Zápis 
 
z 6. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 1.4.2019 v 18:00 hod. v zasedací 

místnosti Obecního úřadu 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Přítomni: Daniel Stráský, Stanislav Slouka, Martin Kružík, Jan Machát, Věra Svrčinová, 
Oldřich Pokorný, Milan Šťastný, Karel Taft 
Omluveni: Věra Svídová 
 
Ověřovatelé: Oldřich Pokorný, Jan Machát 
 
Zahájení 
 
Zasedání zahájil starosta pan Daniel Stráský, který konstatoval, že zasedání je 
usnášeníschopné a jmenoval zapisovatelem pana Stanislava Slouku. Starosta doplnil oproti 
pozvánce bodu Různé dva body a požádal zastupitele o doplnění programu. Nikdo ze 
zastupitelů neměl bod pro doplnění programu. 
Poté starosta navrhl za ověřovatele zápisu pana Oldřicha Pokorného a pana Jana Macháta a 
nechal hlasovat o programu jednání. 
 
Usnesení č. 1: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje program 6. zasedání zastupitelstva a ověřovatele zápisu. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 
Program :    

Zahájení a určení ověřovatelů zápisu. 

1. Schválení programu jednání. 

2. Schválení zápisu a usnesení z minulého zasedání. 

3. Schválení kupní smlouvy na pozemky pod plánovanými obecními stavbami.  

4. Výběrové řízení Novostavba obecního úřadu Rozdrojovice – výběr zhotovitele dle 
nejvýhodnější nabídky. 

5. Výběrové řízení Oprava oplocení a kanalizace v ul. Na Bahně – výběr zhotovitele dle 
nejvýhodnější nabídky. 

6. Výběr zhotovitele PD na výstavbu chodníků v ul. Brána a úpravu místní komunikace ul. Na 
Rovinách z předložených nabídek. 

7. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene na p.č. 432/1 k.ú. Rozdrojovice ve prospěch 
E.ON Distribuce a.s. – výměna skříně R121952. 

8. Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na p.č. 638/5, 637/3 a 
637/2 k.ú. Rozdrojovice ve prospěch E.ON Distribuce a.s. – Za Humny, úprava DTS, NN. 



9.  Schválení záměru přijetí stavebních regulativ 

10. Schválení záměru vyhlášení architektonicko-urbanistické soutěže na revitalizace středu 
obce 

11. Schválení podpory urychlení výstavby mimoúrovňové křižovatky Kníničská – Bystrcká (u 
UNI HOBBY) 

12. Provoz mateřské školy během části letních prázdnin 

13. Zřízení částečně dotované přepravní služby pro méně pohyblivé občany 

14. Zlepšení třídění odpadu 

15. Schválení textu dotazníku k získání části vstupních dat pro Strategický plán rozvoje obce 

16. Schválení pravidel pro participativní rozpočet 

17. Zachování blízké pošty a balíkovny 

18. Schválení záměru modernizace webových stránek obce 

19. Schválení nájemní ceny za zastavěné pozemky pod rekreačními objekty a za pozemky 
užívané mimo zastavěnou plochu. 

20. Schválení Nájemní sml. na pozemek p. č. 646/2 k. ú. Rozdrojovice o výměře 388 m². 

21. Schválení Nájemní sml. na pozemek p. č. 646/3 k. ú. Rozdrojovice o výměře 388 m². 

22. Schválení Nájemní sml. na pozemek p. č. 646/4 k. ú. Rozdrojovice o výměře 380 m². 

23. Schválení Nájemní sml. na pozemek p. č. 646/5 k. ú. Rozdrojovice o výměře 383 m². 

24. Schválení Nájemní smlouvy na pozemek p. č. 777 k. ú. Rozdrojovice o výměře 21 m² na 
kterém je postavena chata č. ev. 78E.  

25. Schválení Nájemní smlouvy na pozemek p. č. 778 k. ú. Rozdrojovice o výměře 76 m² na 
kterém je postavena chata č. ev. 79E.  

26. Schválení Nájemní smlouvy na pozemek p. č. 779 k. ú. Rozdrojovice o výměře 74 m² na 
kterém je postavena chata č. ev. 80E.  

27. Schválení Nájemní smlouvy na pozemek p. č. 780 k. ú. Rozdrojovice o výměře 58 m² na 
kterém je postavena chata č. ev. 81E.  

28. Schválení Nájemní smlouvy na pozemek p. č. 781 k. ú. Rozdrojovice o výměře 56 m² na 
kterém je postavena chata č. ev. 82E.  

29. Schválení Nájemní smlouvy na pozemek p. č. 776 k. ú. Rozdrojovice o výměře 63 m² na 
kterém je postavena chata č. ev. 83E.  

30. Schválení Nájemní smlouvy na pozemek p. č. 775 k. ú. Rozdrojovice o výměře 84 m² na 
kterém je postavena chata č. ev. 84E.  

31. Schválení Nájemní smlouvy na pozemek p. č. 752/2 o výměře 52 m² na kterém je postavena 
chata č. ev. 99E a pozemek p. č. 752/1 o výměře 729 m² k. ú. Rozdrojovice. 

32. Schválení Nájemní smlouvy na pozemek p. č. 1581 k. ú. Kníničky o výměře 38 m² na 
kterém je postavena chata č. ev. 671. 

33. Schválení Nájemní smlouvy na pozemek p. č. 1684/1 k. ú. Kníničky o výměře 24 m² na 
kterém je postavena chata č. ev. 666. 



34. Schválení Nájemní smlouvy na pozemek p. č. 1685 k. ú. Kníničky o výměře 41 m² na 
kterém je postavena chata č. ev. 667. 

35. Schválení Nájemní smlouvy na pozemek p. č. 1800 k. ú. Kníničky o výměře 38 m² na 
kterém je postavena chata č. ev. 668. 

36. Schválení Nájemní smlouvy na pozemek p. č. 1582 k. ú. Kníničky o výměře 32 m² na 
kterém je postavena chata č. ev. 670. 

37. Schválení Nájemní smlouvy na pozemek p. č. 1683 k. ú. Kníničky o výměře 31 m² na 
kterém je postavena chata č. ev. 672. 

38. Schválení Nájemní smlouvy na pozemek p. č. 1681 k. ú. Kníničky o výměře 37 m² na 
kterém je postavena chata č. ev. 674. 

39. Schválení Nájemní smlouvy na pozemek p. č. 1677 k. ú. Kníničky o výměře 59 m² na 
kterém je postavena chata č. ev. 675. 

40. Schválení Nájemní smlouvy na pozemek p. č. 1679 k. ú. Kníničky o výměře 45 m² na 
kterém je postavena chata č. ev. 677. 

41. Schválení Nájemní smlouvy na pozemek p. č. 1680 k. ú. Kníničky o výměře 52 m² na 
kterém je postavena chata č. ev. 678. 

42. Schválení Nájemní smlouvy na pozemek p. č. 1688 k. ú. Kníničky o výměře 21 m² na 
kterém je postavena chata č. ev. 680. 

43. Schválení Nájemní smlouvy na pozemek p. č. 1690 k. ú. Kníničky o výměře 41 m² na 
kterém je postavena chata č. ev. 682. 

44. Schválení Nájemní smlouvy na pozemek p. č. 1691 k. ú. Kníničky o výměře 26 m² na 
kterém je postavena chata č. ev. 683. 

45. Schválení Nájemní smlouvy na pozemek p. č. 1692 k. ú. Kníničky o výměře 40 m² na 
kterém je postavena chata č. ev. 684. 

46. Schválení Nájemní smlouvy na pozemek p. č. 1694 k. ú. Kníničky o výměře 25 m² na 
kterém je postavena chata č. ev. 686. 

47. Schválení Nájemní smlouvy na pozemek p. č. 1696 k. ú. Kníničky o výměře 41 m² na 
kterém je postavena chata č. ev. 688. 

48. Schválení Nájemní smlouvy na pozemek p. č. 1676 k. ú. Kníničky o výměře 37 m² na 
kterém je postavena chata č. ev. 689. 

49. Schválení Nájemní smlouvy na pozemek p. č. 1675 k. ú. Kníničky o výměře 40 m² na 
kterém je postavena chata č. ev. 690. 

50. Schválení Nájemní smlouvy na pozemek p. č. 1674 k. ú. Kníničky o výměře 25 m² na 
kterém je postavena chata č. ev. 691. 

51. Schválení Nájemní smlouvy na pozemek p. č. 1672 k. ú. Kníničky o výměře 34 m² na 
kterém je postavena chata č. ev. 693. 

52. Schválení Nájemní smlouvy na pozemek p. č. 1670 k. ú. Kníničky o výměře 61 m² na 
kterém je postavena chata č. e. 695. 

53. Schválení Nájemní smlouvy na pozemek p. č. 1580/2 k. ú. Kníničky o výměře 137 m² na 
kterém je postavena chata č. ev. 696. 



54. Schválení Nájemní smlouvy na pozemek p. č. 1651 k. ú. Kníničky o výměře 47 m² na 
kterém je postavena chata č. ev. 699. 

55. Schválení Nájemní smlouvy na pozemek p. č. 1655 k. ú. Kníničky o výměře 25 m² na 
kterém je postavena chata č. ev. 703. 

56. Schválení Nájemní smlouvy na pozemek p. č. 1661 k. ú. Kníničky o výměře 27 m² na 
kterém je postavena chata č. ev. 711. 

57. Různé 

a) Povolení vjezdu do lokality Za Humny  

b) Pronájem mobilních kontejnerů na dočasný obchod 

58. Závěr 

 
 
K bodu 2 
 
Starosta se dotázal ZO k případným výhradám či doplnění zápisu z 5. zasedání ZO a poté nechal 
hlasovat. 

 
Usnesení č. 2: 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje zápis a usnesení z 5. zasedání ZO Rozdrojovice. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 
 
K bodu 3 
 
Starosta Předložil ZO ke schválení Kupní smlouvy na odkup pozemků pod komunikacemi, 
pod opěrnou zídkou Na Bahně a pozemky u bývalého kravína od paní …………. a 
…………………… (majitelky pozemků). 
 
Usnesení č.3: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na pozemky parc. č. 422/2 parc. č. 674/12, parc. 
č. 675/19, parc. č. 676/2 a část pozemku parc. č. 680/46 o rozloze 52 m2 (nezastavěná plocha) 
za částku 1000 Kč/m2 a pozemky parc. č. 420/2, parc. č. 672/50, parc. č. 703/332 a část 
pozemku parc. č. 680/46 o rozloze 55 m2 za částku 310 Kč/m2 za celkovou částku ve výši 
177 000,- Kč od p. ………. a …………….. ZO pověřuje starosty k uzavření smlouvy. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 
 
 
 
 



K bodu 4 
 
Starosta předložil ZO ke schválení vyhodnocení výběrového řízení z minulého roku na 
výstavbu nové budovy obecního úřadu a služeb. Hodnotící komise doporučuje ZO vybrat 
ekonomicky nejvýhodnější nabídku podanou společností BV-DEX s.r.o. za částku 
13.913.257,60 Kč. Zastupitel Oldřich Pokorný upozornil ZO, aby byla hlídána kvalita prací na 
nebyly tvořeny vícenáklady. Starosta upozornil, že vícepráce budou pouze vyvolány změnou 
projektu a doufá, že projekt je v pořádku. 
 
 
Usnesení č. 4: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje Písemnou zprávu o hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce s názvem  
" NOVOSTAVBA OBECNÍHO ÚŘADU ROZDROJOVICE " a zároveň rozhoduje v 
souladu s doporučením hodnotící komise o výběru nejvýhodnější nabídky podané účastníkem 
BV-Dex, s.r.o., IČ:26926938, Vranovská 68/21, 614 00 Brno, 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 5 
 
Starosta předložil ZO ke schválení vyhodnocení výběrového řízení na akci „Oprava oplocení 
a kanalizace v ulici Na Bahně“. Starosta seznámil ZO s tím, že se jedná o zakázku malého 
rozsahu, která byla řádně vyhlášena. Dále starosta vyjmenoval firmy, které byly osloveny, ale 
výběrového řízení se neúčastnily a konstatoval, že se přihlásily tři firmy. Hodnotící komise 
doporučuje vybrat ekonomicky nejvýhodnější nabídku od firmy Lanca s.r.o. za celkovou 
částku 2.083.210 Kč včetně DPH. 
 
Usnesení č. 5: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje Písemnou zprávu o hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce s názvem "Oprava 
oplocení a kanalizace v ul. Na Bahně" a zároveň rozhoduje v souladu s doporučením 
hodnotící komise o výběru nejvýhodnější nabídky podané účastníkem LANCA spol. s r.o., 
IČ:25512111, Na Dědině 331, 664 34 Rozdrojovice, 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 6 
 
Starosta předložil ZO ke schválení z výběru nabídek na Projektovou dokumentaci na 
vybudování chodníku v ulici Brána a rozšíření zatáčky v ulici Na Rovinách. Předloženy byly 
tři nabídky a z nich nejvýhodnější byla nabídka NiTraM - projekt za 196.020 Kč včetně DPH. 
Zastupitel Oldřich Pokorný se dotázal, do kdy by měly být projekty vypracovány. Starosta 
přednesl, že podle nabídky by měly být projekty vypracovány do konce října 2019. 
 
Usnesení č. 6: 
 
Zastupitelstvo obce vybírá z předložených nabídek na zpracování Projektové dokumentace na 
výstavbu chodníků v ul. Brána a úpravu místní komunikace ul. Na Rovinách nabídku firmy 
NiTraM-projekt, s.r.o., IČ: 06964796, Slunečná 481/6, 634 00 Brno v celkové výši 196 020,- 
Kč a pověřuje starostu k uzavření smlouvy. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 
 
K bodu 7 
 
Starosta předložil ZO ke schválení Smlouvu o zřízení věcného břemene na obecním pozemku 
parc. č. 432/1 k. ú. Rozdrojovice se společností E-ON Distribuce a.s. 
 
Usnesení č. 7: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s E.ON 
Distribuce, a.s. na umístění distribuční soustavy: rozpojovací skříně, kabelu NN na parcele 
432/1 k. ú. Rozdrojovice za cenu 1000,- Kč bez DPH. ZO pověřuje starostu k uzavření 
smlouvy. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 
 
K bodu 8 
 
Starosta předložil ZO ke schválení Smlouvu o smlouvě budoucí na obecním pozemku parc. č. 
638/5, 637/3 a 637/2 k. ú. Rozdrojovice se společností E-ON Distribuce a.s. 
 
Usnesení č. 8: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene s E.ON Distribuce, a.s. na umístění distribuční soustavy: kabel NN, rozpojovací 
skříň   na parcele 638/5, 637/3 a 637/2 k. ú. Rozdrojovice za cenu 1200,- Kč bez DPH. ZO 
pověřuje starostu k uzavření smlouvy. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 



K bodu 9 
 
Starosta předal slovo zastupitelovi Karlu Taftovi, aby přednesl návrh záměru přijetí 
stavebních regulativ. Karel Taft uvedl, že výbor pro výstavbu a dopravu doporučuje ZO 
přijmout stavební regulativy. Výbor vypracuje zadání stavebních regulativ a předloží ZO ke 
schválení. Následně bude zadání předkládat zhotoviteli, což je stavební úřad v Kuřimi. 
Starosta se dotázal, jestli se jedná o stavební regulativy nebo regulační plán a doporučil uvést 
správné názvosloví, aby se nejednalo pouze o doporučující, ale zavazující podmínky pro 
stavebníka. 
 
Usnesení č. 9: 
 
Zastupitelstvo schvaluje záměr přijetí stavebních regulativ a ukládá Výboru pro rozvoj obce a 
dopravu za úkol připravit zadání pro zhotovitele. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   7                   proti: 0                     zdržel se: 1 
 
 
K bodu 10 
 
Zastupitel Karel Taft navrhuje zadat architektonicko – urbanistickou soutěž na střed obce dle 
pravidel České komory architektů, předpokládané náklady revitalizace jsou asi 10 mil. Kč. 
Uvedl, že tato soutěž vyjde zhruba na 200.000 Kč. Dále Karel Taft vysvětlil průběh soutěže, 
kdy v prví fázi přichází na řadu vypsání soutěže, která trvá zhruba 9 měsíců, následuje 
vypracování projektové dokumentace, které je zhruba 9 měsíců a v poslední řadě vyřízení 
stavebního povolení, které zabere zhruba 6 měsíců. Celkově od vypsání soutěže až po 
stavební povolení by měla akce spojená s revitalizací středu obce trvat dle optimistických 
předpokladů 2 roky. Dále Karel Taft navrhuje průběh návrhů konzultovat s občany obce, aby i 
oni měli možnost se vyjádřit a případně zapracovat jejich námitky a doporučení. Starosta 
doporučil výboru pro rozvoj obce a dopravu připravit finanční rámec pro soutěž, případně 
nějakou obdobnou variantu soutěže. 
 
Usnesení č. 10: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr přípravy architektonicko-urbanistické soutěže a ukládá 
Výboru pro rozvoj obce a dopravu za úkol připravit zadání a návrh cen. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   7                   proti: 0                     zdržel se: 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K bodu 11 
 
Zastupitel Karel Taft doporučuje ZO podpořit urychlení výstavby mimoúrovňové křižovatky 
v Bystrci u Unihobby. Starosta doporučuje zadat do usnesení, že ZO podporuje jakoukoliv 
variantu výstavby mimoúrovňové křižovatky. 
 
Usnesení č. 11: 
 
Zastupitelstvo obce podporuje rychlou výstavbu mimoúrovňové křižovatky Kníničská – 
Bystrcká (u UNI HOBBY). ZO podporuje jakoukoliv variantu, ale doporučuje variantu 
připravenou MČ Brno – Kníničky (Kalčík 02/2019). ZO ukládá starostovi o této skutečnosti 
informovat Jihomoravský kraj a Brno město. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 
 
K bodu 12 
 
Zastupitel Oldřich Pokorný přednesl návrh na provoz Mateřské školy o letních prázdninách. 
Starosta přednesl soupis argumentů od ředitele ZŠ a MŠ Rozdrojovice. Jeden argument je 
finanční náročnost zajištění provozu MŠ o letních prázdninách, kde bez podpory zřizovatele, 
by si ti škola nemohla dovolit. Další argument je zajištění stravování, protože přes prázdniny 
nejsou v provozu školní kuchyně. A nejzásadnější argument je zajištění dostatečně 
kvalifikovaných vychovatelů (učitelů) přes letní prázdniny, z důvodu čerpání nároku 
dovolených. 
Mezi zastupiteli vzešel možný návrh na provoz tzv. příměstské školky ale je potřeba zjistit, 
jestli by se našel vhodný kandidát na tento provoz. 
Starosta navrhuje přesunout tento bod na další zasedání zastupitelstva a vyzývá zastupitele ke 
zjištění možností, jak by se dal provoz školky v letních prázdninách zajistit. 
 
Usnesení č. 12: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje přesun bodu na další zasedání zastupitelstva. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K bodu 13 
 
Zastupitel Milan Šťastný přednesl návrh na zřízení částečně dotované přepravní služby pro 
méně pohyblivé občany. Jednalo by se o přepravu osob méně pohyblivých a důchodového 
věku za účelem návštěvy lékaře, úřadu, nákupu apod. Zastupitel Milan Šťastný navrhuje 
vypsat výběrové řízení na přepravce, dle zjištění se pohybuje něco málo přes 20 Kč/km. 
V první fázi by bylo potřeba udělat průzkum o možném zájmu o využití této služby. Starosta 
navrhuje, aby zastupitel Milan Šťastný do příštího zasedání připravil model a podmínky 
služby.  
 
Usnesení č. 13: 
 
Zastupitelstvo obce pověřuje zastupitele Milana Šťastného, aby do některého z následujících 
zasedání zastupitelstva připravil možný model přepravní služby pro méně pohyblivé a 
důchodového věku spoluobčany. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 
 
K bodu 14 
 
Zastupitel Oldřich Pokorný navrhuje snížení komunálního odpadu řádově o 50 % do 2 let, 
z důvodu navýšení poplatku za skládkování a spalování. Navrhuje projekt na snížení produkce 
komunálního odpadu. Tvrdí, že jako obec jsme někde v průměru republiky, co se týče objemu 
komunálního odpadu. Zastupitel Slouka tvrdí, že v rámci Sběrného dvora jsme snížili 
komunální odpad o víc jak o polovinu a rozšířili jsme kontejnery na třídění. Jedna z variant by 
bylo možné dotřídění odpadů z domácností. Starosta navrhuje, aby se touto problematikou 
zabýval zastupitel Oldřich Pokorný, Oldřich Pokorný by chtěl přenechat výboru pro ekologii. 
Předseda výboru Slouka argumentuje, že nejsme schopni snížit komunální odpad o 50 % do 2 
let. Další návrh je vytvoření pracovní skupiny a tam případně spolupracovat na možném 
konceptu snížení komunálního odpadu. 
 
Usnesení č. 14: 
 
Zastupitelstvo obce navrhuje vytvoření pracovní skupiny na snížení objemu komunálního 
odpadu. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K bodu 15 
 
Zastupitel Karel Taft navrhuje rozeslání dotazníku pro občany. Z dotazníku bude 
vyhodnoceno, na co by se obec měla zaměřit při sestavení Strategického plánu rozvoje Obce 
Rozdrojovice.  
 
Usnesení č. 15: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje text dotazníku občanů k získání vstupních dat pro Strategický 
plán rozvoje obce ve znění připraveném Výborem pro rozvoj obce a dopravu. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 
 
K bodu 16 
 
Zastupitel Milan Šťastný představil zásady Participativního rozpočtu, kdy z obce bude 
rozdělena částka 200.000 Kč ročně na podílení se spoluobčanů na vytváření nápadů různých 
realizovatelných projektů.  
 
Usnesení č. 16: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje pravidla pro participativní rozpočet ve znění předloženém 
Kontrolním výborem. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   7                   proti: 0                     zdržel se: 1 
 
 
K bodu 17 
 
Starosta vysvětlil, že blízká pošta v Jinačovicích funguje a že balíkovna vznikne v nové 
budově obecního úřadu. Zastupitel Slouka doplnil starostu, že podpora ze strany Obce 
Jinačovice o zachování pošty v Jinačovicích bude podporována všemi možnými dostupnými 
prostředky. Zastupitel Oldřich Pokorný argumentuje, že nové vedení ČP již nebude 
podporovat Poštu Partner a tím je možné zrušení pobočky v Jinačovicích. A navrhuje, aby zde 
do budoucna byla možnost poštu vybudovat. Tento bod je k diskuzi a tím je bez usnesení. 
 
 
K bodu 18 
 
Zastupitel Karel Taft přednesl záměr na modernizaci webových stránek. Starosta upozorňuje, 
že stát chystá nějaký návrh jednotných webových stránek pro obce a proto nedoporučuje 
v této fázi stránky jakkoliv měnit. Starosta požádal zastupitele Karla Tafta, který má k této 
problematice blízko, aby zkusil zjistit možnosti modernizace webových stránek. Tento bod je 
bez usnesení. 
 
 
 



K bodu 19 
 
Starosta předložil ZO ke schválení návrh cen pronájmu obecních pozemku. Bylo doplněno že 
ceny nájmů může být navýšena o inflační doložku. 
 
Usnesení č. 17: 
 
Zastupitelstvo stanovuje nájemné za pozemky v majetku obce: 
Zastavěná plocha: 40 Kč/m2/rok 
Oplocená plocha: 30 Kč/m2/rok 
Ostatní plocha: 20 Kč/m2/rok 
Plocha k odstavení vozidla: 40 Kč/m2/rok. 
Cena nájmu může být navýšena o inflační doložku. 
 
 
K bodu 20 
 
Starosta předložil ZO ke schválení Nájemní smlouvu na obecní pozemek parc. č. 646/2 
(oplocená plocha) k. ú. Rozdrojovice o výměře 388 m2 za částku 30 Kč/m2/rok. 
 
Usnesení č. 18: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecního pozemku p. č. 646/2 k. ú. Rozdrojovice o 
výměře 388 m² na k. ú. Rozdrojovice, z důvodu nové smlouvy, s nájemcem   
………………………………………….., ZO určuje nájemní cenu 30 Kč/m2/rok za ostatní 
plochu. ZO pověřuje starosty podpisem smlouvy. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 
 
K bodu 21 
 
Starosta předložil ZO ke schválení Nájemní smlouvu na obecní pozemek parc. č. 646/3 
(oplocená plocha) k. ú. Rozdrojovice o výměře 388 m2 za částku 30 Kč/m2/rok. 
 
Usnesení č. 19: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecního pozemku p. č. 646/3 k. ú. Rozdrojovice o 
výměře 388 m² na k. ú. Rozdrojovice, z důvodu nové smlouvy, s nájemcem   
……………………………….., ZO určuje nájemní cenu 30 Kč/m2/rok za ostatní plochu. 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 obecní pozemek parc. č. 646/4 
(oplocená plocha) k. ú. Rozdrojovice o výměře 380 m2 za částku 30 Kč/m2/rok. 
 
Usnesení č. 20: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecního pozemku p. č. 646/4 k. ú. Rozdrojovice o 
výměře 380 m²   na k. ú. Rozdrojovice, z důvodu nové smlouvy, s nájemcem 
………………………………….. ZO určuje nájemní cenu 30 Kč/m2/rok za ostatní plochu. 
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 obecní pozemek parc. č. 646/5 
(oplocená plocha) k. ú. Rozdrojovice o výměře 383 m2 za částku 30 Kč/m2/rok. 
 
Usnesení č. 21: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecního pozemku p. č. 646/5 k. ú. Rozdrojovice o 
výměře 383 m² na k. ú. Rozdrojovice, z důvodu nové smlouvy, s nájemcem   
………………………………………., ZO určuje nájemní cenu 30 Kč/m2/rok za ostatní 
plochu. 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 obecní pozemek parc. č. 777 (lesní 
pozemek na kterém je budova č. ev. 78) k. ú. Rozdrojovice o výměře 21 m2 za částku 40 
Kč/m2/rok zastavěná plocha, 30 Kč/m2/rok za oplocenou plochu, 20 Kč/m2/rok za ostatní 
plochu. 
 
Usnesení č. 22: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecního pozemku p. č. 777 k. ú. Rozdrojovice o 
výměře 21 m² pod chatou č. ev. 78 na k. ú. Rozdrojovice, z důvodu ukončení platnosti staré 
smlouvy, s nájemcem   ………………………………………………….. ZO určuje nájemní 
cenu 40 Kč/m2/rok za zastavěnou plochu a 20 Kč/m2/rok za ostatní plochu, ZO pověřuje 
starosty podpisem smlouvy. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 
 



K bodu 25 
 
Starosta předložil ZO ke schválení Nájemní smlouvu na obecní pozemek parc. č. 778 (lesní 
pozemek na kterém je budova č. ev. 79) k. ú. Rozdrojovice o výměře 76 m2 za částku 40 
Kč/m2/rok zastavěná plocha, 30 Kč/m2/rok za oplocenou plochu, 20 Kč/m2/rok za ostatní 
plochu. 
 
Usnesení č. 23: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecního pozemku p. č. 778 k. ú. Rozdrojovice o 
výměře 76 m² pod chatou č. ev. 79 na k. ú. Rozdrojovice, z důvodu ukončení platnosti staré 
smlouvy, s nájemcem   …………………………………………………………, ZO určuje 
nájemní cenu 40 Kč/m2/rok za zastavěnou plochu a 20 Kč/m2/rok za ostatní plochu, ZO 
pověřuje starosty podpisem smlouvy. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 
 
K bodu 26 
 
Starosta předložil ZO ke schválení Nájemní smlouvu na obecní pozemek parc. č. 779 (lesní 
pozemek na kterém je budova č. ev. 80) k. ú. Rozdrojovice o výměře 74 m2 za částku 40 
Kč/m2/rok zastavěná plocha, 30 Kč/m2/rok za oplocenou plochu, 20 Kč/m2/rok za ostatní 
plochu. 
 
Usnesení č. 24: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecního pozemku p. č. 779 k. ú. Rozdrojovice o 
výměře 74 m² pod chatou č.ev.80 na k. ú. Rozdrojovice, z důvodu ukončení platnosti staré 
smlouvy, s nájemcem   ……………………………………………….., ZO určuje nájemní 
cenu 40 Kč/m2/rok za zastavěnou plochu a 20 Kč/m2/rok za ostatní plochu, ZO pověřuje 
starosty podpisem smlouvy. 
 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K bodu 27 
 
Starosta předložil ZO ke schválení Nájemní smlouvu na obecní pozemek parc. č. 780 (lesní 
pozemek na kterém je budova č. ev. 81) k. ú. Rozdrojovice o výměře 58 m2 za částku 40 
Kč/m2/rok zastavěná plocha, 30 Kč/m2/rok za oplocenou plochu, 20 Kč/m2/rok za ostatní 
plochu. 
 
Usnesení č. 25: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecního pozemku p. č. 780 k. ú. Rozdrojovice o 
výměře 58 m² pod chatou č. ev.81 na k. ú. Rozdrojovice, z důvodu ukončení platnosti staré 
smlouvy, s nájemcem   …………………………………………………….., ZO určuje 
nájemní cenu 40 Kč/m2/rok za zastavěnou plochu a 20 Kč/m2/rok za ostatní plochu, ZO 
pověřuje starosty podpisem smlouvy. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 
 
K bodu 28 
 
Starosta předložil ZO ke schválení Nájemní smlouvu na obecní pozemek parc. č. 781 (lesní 
pozemek na kterém je budova č. ev. 82) k. ú. Rozdrojovice o výměře 56 m2 za částku 40 
Kč/m2/rok zastavěná plocha, 30 Kč/m2/rok za oplocenou plochu, 20 Kč/m2/rok za ostatní 
plochu. 
 
Usnesení č. 26: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecního pozemku p. č. 781 k. ú. Rozdrojovice o 
výměře 56 m² pod chatou č. ev. 82 na k. ú. Rozdrojovice, z důvodu ukončení platnosti staré 
smlouvy, s nájemcem   ………………………………………………….., ZO určuje nájemní 
cenu 40 Kč/m2/rok za zastavěnou plochu a 20 Kč/m2/rok za ostatní plochu, ZO pověřuje 
starosty podpisem smlouvy. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K bodu 29 
 
Starosta předložil ZO ke schválení Nájemní smlouvu na obecní pozemek parc. č. 776 (lesní 
pozemek na kterém je budova č. ev. 83) k. ú. Rozdrojovice o výměře 63 m2 za částku 40 
Kč/m2/rok zastavěná plocha, 30 Kč/m2/rok za oplocenou plochu, 20 Kč/m2/rok za ostatní 
plochu. 
 
Usnesení č. 27: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecního pozemku p. č. 776 k. ú. Rozdrojovice o 
výměře 63 m² pod chatou č. ev. 83 na k. ú. Rozdrojovice, z důvodu ukončení platnosti staré 
smlouvy, s nájemcem   ……………………………………….., ZO určuje nájemní cenu 40 
Kč/m2/rok za zastavěnou plochu a 20 Kč/m2/rok za ostatní plochu, ZO pověřuje starosty 
podpisem smlouvy. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 
 
K bodu 30 
 
Starosta předložil ZO ke schválení Nájemní smlouvu na obecní pozemek parc. č. 775 (lesní 
pozemek na kterém je budova č. ev. 84) k. ú. Rozdrojovice o výměře 84 m2 za částku 40 
Kč/m2/rok zastavěná plocha, 30 Kč/m2/rok za oplocenou plochu, 20 Kč/m2/rok za ostatní 
plochu. 
 
Usnesení č. 28: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecního pozemku p. č. 775 k. ú. Rozdrojovice o 
výměře 84 m² pod chatou č. ev. 84 na k. ú. Rozdrojovice, z důvodu ukončení platnosti staré 
smlouvy, s nájemcem   …………………………………………., ZO určuje nájemní cenu 40 
Kč/m2/rok za zastavěnou plochu a 20 Kč/m2/rok za ostatní plochu, ZO pověřuje starosty 
podpisem smlouvy. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K bodu 31 
 
Starosta předložil ZO ke schválení Nájemní smlouvu na obecní pozemek parc. č. 752/2 (lesní 
pozemek na kterém je budova č. ev. 99) k. ú. Rozdrojovice o výměře 52 m2 a obecní pozemek 
parc. č. 752/1 (lesní pozemek) k. ú. Rozdrojovice o výměře 729 m2 za částku 40 Kč/m2/rok 
zastavěná plocha, 30 Kč/m2/rok za oplocenou plochu, 20 Kč/m2/rok za ostatní plochu. 
 
Usnesení č. 29: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecního pozemku p. č. 752/2 k. ú. Rozdrojovice o 
výměře 52 m² pod chatou č. ev. 99 a pronájem obecního pozemku p. č. 752/1 k. ú. 
Rozdrojovice o výměře 729 m2 na k. ú. Rozdrojovice, z důvodu ukončení platnosti staré 
smlouvy, s nájemcem   ………………………………………………….. ZO určuje nájemní 
cenu 40 Kč/m2/rok za zastavěnou plochu a 20 Kč/m2/rok za ostatní plochu, ZO pověřuje 
starosty podpisem smlouvy. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 
 
K bodu 32 
 
Starosta předložil ZO ke schválení Nájemní smlouvu na obecní pozemek parc. č. 1581 (lesní 
pozemek na kterém je budova č. ev. 671) k. ú. Kníničky o výměře 38 m2 za částku 40 
Kč/m2/rok zastavěná plocha, 30 Kč/m2/rok za oplocenou plochu, 20 Kč/m2/rok za ostatní 
plochu. 
Usnesení č. 30: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecního pozemku p. č. 1581 k. ú. Kníničky o 
výměře 38 m² pod chatou č. ev. 671 na k. ú. Kníničky, z důvodu ukončení platnosti staré 
smlouvy, s nájemcem   ……………………………….., ZO určuje nájemní cenu 40 Kč/m2/rok 
za zastavěnou plochu a 20 Kč/m2/rok za ostatní plochu, ZO pověřuje starosty podpisem 
smlouvy. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K bodu 33 
 
Starosta předložil ZO ke schválení Nájemní smlouvu na obecní pozemek parc. č. 1684/1 
(lesní pozemek na kterém je budova č. ev. 666) k. ú. Kníničky o výměře 24 m2 za částku 40 
Kč/m2/rok zastavěná plocha, 30 Kč/m2/rok za oplocenou plochu, 20 Kč/m2/rok za ostatní 
plochu. 
 
Usnesení č. 31: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecního pozemku p. č. 1684/1 k. ú. Kníničky o 
výměře 24 m² pod chatou č. ev. 666 na k. ú. Kníničky, z důvodu ukončení platnosti staré 
smlouvy, s nájemcem ………………………………………………., ZO určuje nájemní cenu 
40 Kč/m2/rok za zastavěnou plochu a 20 Kč/m2/rok za ostatní plochu, ZO pověřuje starosty 
podpisem smlouvy. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 
 
K bodu 34 
 
Starosta předložil ZO ke schválení Nájemní smlouvu na obecní pozemek parc. č. 1685 (lesní 
pozemek na kterém je budova č. ev. 667) k. ú. Kníničky o výměře 41 m2 za částku 40 
Kč/m2/rok zastavěná plocha, 30 Kč/m2/rok za oplocenou plochu, 20 Kč/m2/rok za ostatní 
plochu. 
 
Usnesení č. 32: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecního pozemku p. č. 1685 k. ú. Kníničky o 
výměře 41 m² pod chatou č. ev. 667 na k. ú. Kníničky, z důvodu ukončení platnosti staré 
smlouvy, s nájemcem   ……………………………………………., ZO určuje nájemní cenu 
40 Kč/m2/rok za zastavěnou plochu a 20 Kč/m2/rok za ostatní plochu, ZO pověřuje starosty 
podpisem smlouvy. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K bodu 35 
 
Starosta předložil ZO ke schválení Nájemní smlouvu na obecní pozemek parc. č. 1800 (lesní 
pozemek na kterém je budova č. ev. 668) k. ú. Kníničky o výměře 38 m2 za částku 40 
Kč/m2/rok zastavěná plocha, 30 Kč/m2/rok za oplocenou plochu, 20 Kč/m2/rok za ostatní 
plochu. 
 
Usnesení č. 33: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecního pozemku p. č. 1800 k. ú. Kníničky o 
výměře 38 m² pod chatou č. ev. 668 na k. ú. Kníničky, z důvodu ukončení platnosti staré 
smlouvy, s nájemcem   ………………………………………………………, ZO určuje 
nájemní cenu 40 Kč/m2/rok za zastavěnou plochu a 20 Kč/m2/rok za ostatní plochu, ZO 
pověřuje starosty podpisem smlouvy. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 
 
K bodu 36 
 
Starosta předložil ZO ke schválení Nájemní smlouvu na obecní pozemek parc. č. 1582 (lesní 
pozemek na kterém je budova č. ev. 670) k. ú. Kníničky o výměře 32 m2 za částku 40 
Kč/m2/rok zastavěná plocha, 30 Kč/m2/rok za oplocenou plochu, 20 Kč/m2/rok za ostatní 
plochu. 
 
Usnesení č. 34: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecního pozemku p. č. 1582 k. ú. Kníničky o 
výměře 32 m² pod chatou č. ev. 670 na k. ú. Kníničky, z důvodu ukončení platnosti staré 
smlouvy, s nájemcem   ………………………………………………, ZO určuje nájemní cenu 
40 Kč/m2/rok za zastavěnou plochu a 20 Kč /m2/rok za ostatní plochu, ZO pověřuje starosty 
podpisem smlouvy. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K bodu 37 
 
Starosta předložil ZO ke schválení Nájemní smlouvu na obecní pozemek parc. č. 1683 (lesní 
pozemek na kterém je budova č. ev. 672) k. ú. Kníničky o výměře 31 m2 za částku 40 
Kč/m2/rok zastavěná plocha, 30 Kč/m2/rok za oplocenou plochu, 20 Kč/m2/rok za ostatní 
plochu. 
 
Usnesení č. 35: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecního pozemku p. č. 1683 k. ú. Kníničky o 
výměře 31 m² pod chatou č. ev. 672 na k. ú. Kníničky, z důvodu ukončení platnosti staré 
smlouvy, s nájemcem ………………………………………….., ZO určuje nájemní cenu 40 
Kč/m2/rok za zastavěnou plochu a 20 Kč/m2/rok za ostatní plochu, ZO pověřuje starosty 
podpisem smlouvy. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 
 
K bodu 38 
 
Starosta předložil ZO ke schválení Nájemní smlouvu na obecní pozemek parc. č. 1681 (lesní 
pozemek na kterém je budova č. ev. 674) k. ú. Kníničky o výměře 37 m2 za částku 40 
Kč/m2/rok zastavěná plocha, 30 Kč/m2/rok za oplocenou plochu, 20 Kč/m2/rok za ostatní 
plochu. 
 
Usnesení č. 36: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecního pozemku p.č.1681 k. ú. Kníničky o výměře 
37 m² pod chatou č. ev. 674 na k. ú. Kníničky, z důvodu ukončení platnosti staré smlouvy, 
s nájemcem   ……………………………………………., ZO určuje nájemní cenu 40 
Kč/m2/rok za zastavěnou plochu a 20 Kč/m2/rok za ostatní plochu, ZO pověřuje starosty 
podpisem smlouvy. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K bodu 39 
 
Starosta předložil ZO ke schválení Nájemní smlouvu na obecní pozemek parc. č. 1677 (lesní 
pozemek na kterém je budova č. ev. 675) k. ú. Kníničky o výměře 59 m2 za částku 40 
Kč/m2/rok zastavěná plocha, 30 Kč/m2/rok za oplocenou plochu, 20 Kč/m2/rok za ostatní 
plochu. 
 
Unesení č. 37: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecního pozemku p. č. 1677 k. ú. Kníničky o 
výměře 59 m² pod chatou č. ev. 675 na k. ú. Kníničky, z důvodu ukončení platnosti staré 
smlouvy, s nájemcem   …………………………………………………………………….. ZO 
určuje nájemní cenu 40 Kč/m2/rok za zastavěnou plochu a 20 Kč/m2/rok za ostatní plochu, ZO 
pověřuje starosty podpisem smlouvy. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 
K bodu 40 
 
Starosta předložil ZO ke schválení Nájemní smlouvu na obecní pozemek parc. č. 1679 (lesní 
pozemek na kterém je budova č. ev. 677) k. ú. Kníničky o výměře 45 m2 za částku 40 
Kč/m2/rok zastavěná plocha, 30 Kč/m2/rok za oplocenou plochu, 20 Kč/m2/rok za ostatní 
plochu. 
 
Usnesení č. 38: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecního pozemku p. č. 1679 k. ú. Kníničky o 
výměře 45 m² pod chatou č. ev. 677 na k. ú. Kníničky, z důvodu ukončení platnosti staré 
smlouvy, s nájemcem ………………………………………………………., ZO určuje 
nájemní cenu 40 Kč/m2/rok za zastavěnou plochu a 20 Kč/m2/rok za ostatní plochu, ZO 
pověřuje starosty podpisem smlouvy. 
 
K bodu 41 
 
Starosta předložil ZO ke schválení Nájemní smlouvu na obecní pozemek parc. č. 1680 (lesní 
pozemek na kterém je budova č. ev. 678) k. ú. Kníničky o výměře 52 m2 za částku 40 
Kč/m2/rok zastavěná plocha, 30 Kč/m2/rok za oplocenou plochu, 20 Kč/m2/rok za ostatní 
plochu. 
 
Usnesení č. 39: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecního pozemku p. č. 1680 k. ú. Kníničky o 
výměře 52 m² pod chatou č. ev. 678 na k. ú. Kníničky, z důvodu ukončení platnosti staré 
smlouvy, s nájemcem   …………………………………………….. ZO určuje nájemní cenu 
40 Kč/m2/rok za zastavěnou plochu a 20 Kč/m2/rok za ostatní plochu, ZO pověřuje starosty 
podpisem smlouvy. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 



K bodu 42 
 
Starosta předložil ZO ke schválení Nájemní smlouvu na obecní pozemek parc. č. 1688 (lesní 
pozemek na kterém je budova č. ev. 680) k. ú. Kníničky o výměře 21 m2 za částku 40 
Kč/m2/rok zastavěná plocha, 30 Kč/m2/rok za oplocenou plochu, 20 Kč/m2/rok za ostatní 
plochu. 
 
Usnesení č. 40: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecního pozemku p. č. 1688 k. ú. Kníničky o 
výměře 21 m² pod chatou č. ev. 680 na k. ú. Kníničky, z důvodu ukončení platnosti staré 
smlouvy, s nájemcem   ……………………………………………………. ZO určuje nájemní 
cenu 40 Kč/m2/rok za zastavěnou plochu a 20 Kč/m2/rok za ostatní plochu, ZO pověřuje 
starosty podpisem smlouvy“. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 
 
K bodu 43 
 
Starosta předložil ZO ke schválení Nájemní smlouvu na obecní pozemek parc. č. 1690 (lesní 
pozemek na kterém je budova č. ev. 682) k. ú. Kníničky o výměře 41 m2 za částku 40 
Kč/m2/rok zastavěná plocha, 30 Kč/m2/rok za oplocenou plochu, 20 Kč/m2/rok za ostatní 
plochu. 
 
Usnesení č. 41: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecního pozemku p. č. 1690 k. ú. Kníničky o 
výměře 41 m² pod chatou č. ev. 682 na k. ú. Kníničky, z důvodu ukončení platnosti staré 
smlouvy, s nájemcem   ………………………………………………, ZO určuje nájemní cenu 
40 Kč/m2/rok za zastavěnou plochu a 20 Kč/m2/rok za ostatní plochu, ZO pověřuje starosty 
podpisem smlouvy. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K bodu 44 
 
Starosta předložil ZO ke schválení Nájemní smlouvu na obecní pozemek parc. č. 1691 (lesní 
pozemek na kterém je budova č. ev. 683) k. ú. Kníničky o výměře 26 m2 za částku 40 
Kč/m2/rok zastavěná plocha, 30 Kč/m2/rok za oplocenou plochu, 20 Kč/m2/rok za ostatní 
plochu. 
 
Usnesení č. 42: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecního pozemku p. č. 1691 k. ú. Kníničky o 
výměře 26 m² pod chatou č. ev. 683 na k. ú. Kníničky, z důvodu ukončení platnosti staré 
smlouvy, s nájemcem   ……………………………………………….., ZO určuje nájemní 
cenu 40 Kč/m2/rok za zastavěnou plochu a 20 Kč/m2/rok za ostatní plochu, ZO pověřuje 
starosty podpisem smlouvy. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 
 
K bodu 45 
 
Starosta předložil ZO ke schválení Nájemní smlouvu na obecní pozemek parc. č. 1692 (lesní 
pozemek na kterém je budova č. ev. 684) k. ú. Kníničky o výměře 40 m2 za částku 40 
Kč/m2/rok zastavěná plocha, 30 Kč/m2/rok za oplocenou plochu, 20 Kč/m2/rok za ostatní 
plochu. 
 
Usnesení č. 43: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecního pozemku p.č.1692 k. ú. Kníničky o výměře 
40 m² pod chatou č. ev. 684 na k. ú. Kníničky, z důvodu ukončení platnosti staré smlouvy, 
s nájemcem   …………………………………………………, ZO určuje nájemní cenu 40 
Kč/m2/rok za zastavěnou plochu a 20 Kč/m2/rok za ostatní plochu, ZO pověřuje starosty 
podpisem smlouvy. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K bodu 46 
 
Starosta předložil ZO ke schválení Nájemní smlouvu na obecní pozemek parc. č. 1694 (lesní 
pozemek na kterém je budova č. ev. 686) k. ú. Kníničky o výměře 25 m2 za částku 40 
Kč/m2/rok zastavěná plocha, 30 Kč/m2/rok za oplocenou plochu, 20 Kč/m2/rok za ostatní 
plochu. 
 
Usnesení č. 44: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecního pozemku p. č. 1694 k. ú. Kníničky o 
výměře 25 m² pod chatou č. ev. 686 na k. ú. Kníničky, z důvodu ukončení platnosti staré 
smlouvy, s nájemcem   ……………………………………………….., ZO určuje nájemní 
cenu 40 Kč/m2/rok za zastavěnou plochu a 20 Kč/m2/rok za ostatní plochu, ZO pověřuje 
starosty podpisem smlouvy. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 
 
K bodu 47 
 
Starosta předložil ZO ke schválení Nájemní smlouvu na obecní pozemek parc. č. 1696 (lesní 
pozemek na kterém je budova č. ev. 688) k. ú. Kníničky o výměře 41 m2 za částku 40 
Kč/m2/rok zastavěná plocha, 30 Kč/m2/rok za oplocenou plochu, 20 Kč/m2/rok za ostatní 
plochu. 
 
Usnesení č. 45: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecního pozemku p. č. 1696 k. ú. Kníničky o 
výměře 41 m² pod chatou č. ev. 688 na k. ú. Kníničky, z důvodu ukončení platnosti staré 
smlouvy, s nájemcem 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………, ZO určuje nájemní cenu 40 Kč/m2/rok za zastavěnou 
plochu a 20 Kč/m2/rok za ostatní plochu, ZO pověřuje starosty podpisem smlouvy. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K bodu 48 
 
Starosta předložil ZO ke schválení Nájemní smlouvu na obecní pozemek parc. č. 1676 (lesní 
pozemek na kterém je budova č. ev. 689) k. ú. Kníničky o výměře 37 m2 za částku 40 
Kč/m2/rok zastavěná plocha, 30 Kč/m2/rok za oplocenou plochu, 20 Kč/m2/rok za ostatní 
plochu. 
 
Usnesení č. 46: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecního pozemku p. č. 1676 k. ú. Kníničky o 
výměře 37 m² pod chatou č. ev. 689 na k. ú. Kníničky, z důvodu ukončení platnosti staré 
smlouvy, s nájemcem …………………………………………….., ZO určuje nájemní cenu 
40 Kč/m2/rok za zastavěnou plochu a 20 Kč/m2/rok za ostatní plochu, ZO pověřuje starosty 
podpisem smlouvy. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 
 
K bodu 49 
 
Starosta předložil ZO ke schválení Nájemní smlouvu na obecní pozemek parc. č. 1675 (lesní 
pozemek na kterém je budova č. ev. 690) k. ú. Kníničky o výměře 40 m2 za částku 40 
Kč/m2/rok zastavěná plocha, 30 Kč/m2/rok za oplocenou plochu, 20 Kč/m2/rok za ostatní 
plochu. 
 
Usnesení č. 47: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecního pozemku p. č. 1675 k. ú. Kníničky o 
výměře 40 m² pod chatou č. ev. 690 na k. ú. Kníničky, z důvodu ukončení platnosti staré 
smlouvy, s nájemcem   ……………………………………………….., ZO určuje nájemní 
cenu 40 Kč/m2/rok za zastavěnou plochu a 20 Kč/m2/rok za ostatní plochu, ZO pověřuje 
starosty podpisem smlouvy. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K bodu 50 
 
Starosta předložil ZO ke schválení Nájemní smlouvu na obecní pozemek parc. č. 1674 (lesní 
pozemek na kterém je budova č. ev. 691) k. ú. Kníničky o výměře 25 m2 za částku 40 
Kč/m2/rok zastavěná plocha, 30 Kč/m2/rok za oplocenou plochu, 20 Kč/m2/rok za ostatní 
plochu. 
 
Usnesení č. 48: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecního pozemku p. č. 1674 k. ú. Kníničky o 
výměře 25 m² pod chatou č. ev. 691 na k. ú. Kníničky, z důvodu ukončení platnosti staré 
smlouvy, s nájemcem   ……………………………………………………, ZO určuje nájemní 
cenu 40 Kč/m2/rok za zastavěnou plochu a 20 Kč/m2/rok za ostatní plochu, ZO pověřuje 
starosty podpisem smlouvy. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 
 
K bodu 51 
 
Starosta předložil ZO ke schválení Nájemní smlouvu na obecní pozemek parc. č. 1672 (lesní 
pozemek na kterém je budova č. ev. 693) k. ú. Kníničky o výměře 34 m2 za částku 40 
Kč/m2/rok zastavěná plocha, 30 Kč/m2/rok za oplocenou plochu, 20 Kč/m2/rok za ostatní 
plochu. 
 
Usnesení č. 49: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecního pozemku p.č.1672 k. ú. Kníničky o výměře 
34 m² pod chatou č. ev. 693 na k. ú. Kníničky, z důvodu ukončení platnosti staré smlouvy, 
s nájemcem   ………………………………………………….., ZO určuje nájemní cenu 40 
Kč/m2/rok za zastavěnou plochu a 20 Kč/m2/rok za ostatní plochu, ZO pověřuje starosty 
podpisem smlouvy. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K bodu 52 
 
Starosta předložil ZO ke schválení Nájemní smlouvu na obecní pozemek parc. č. 1670 (lesní 
pozemek na kterém je budova č. ev. 695) k. ú. Kníničky o výměře 61 m2 za částku 40 
Kč/m2/rok zastavěná plocha, 30 Kč/m2/rok za oplocenou plochu, 20 Kč/m2/rok za ostatní 
plochu. 
 
Usnesení č. 50: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecního pozemku p. č. 1670 k. ú. Kníničky o 
výměře 61 m² pod chatou č. ev.695 na k. ú. Kníničky, z důvodu ukončení platnosti staré 
smlouvy, s nájemcem   ………………………………………..., ZO určuje nájemní cenu 40 
Kč/m2/rok za zastavěnou plochu a 20 Kč/m2/rok za ostatní plochu, ZO pověřuje starosty 
podpisem smlouvy. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 
 
K bodu 53 
 
Starosta předložil ZO ke schválení Nájemní smlouvu na obecní pozemek parc. č. 1580/2 
(lesní pozemek na kterém je budova č. ev. 696) k. ú. Kníničky o výměře 137 m2 za částku 40 
Kč/m2/rok zastavěná plocha, 30 Kč/m2/rok za oplocenou plochu, 20 Kč/m2/rok za ostatní 
plochu. 
 
Usnesení č. 51: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecního pozemku p. č. 1580/2 k. ú. Kníničky o 
výměře 137 m² pod chatou č. ev. 696 na k. ú. Kníničky, z důvodu ukončení platnosti staré 
smlouvy, s nájemcem   …………………………………………….., ZO určuje nájemní cenu 
40 Kč/m2/rok za zastavěnou plochu a 20 Kč/m2/rok za ostatní plochu, ZO pověřuje starosty 
podpisem smlouvy. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K bodu 54 
 
Starosta předložil ZO ke schválení Nájemní smlouvu na obecní pozemek parc. č. 1651 (lesní 
pozemek na kterém je budova č. ev. 699) k. ú. Kníničky o výměře 47 m2 za částku 40 
Kč/m2/rok zastavěná plocha, 30 Kč/m2/rok za oplocenou plochu, 20 Kč/m2/rok za ostatní 
plochu. 
 
Usnesení č. 52: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecního pozemku p. č. 1651 k. ú. Kníničky o 
výměře 47 m² pod chatou č. ev. 699 na k. ú. Kníničky, z důvodu ukončení platnosti staré 
smlouvy, s nájemcem   ………………………………… Roháčkova 11, 61700 Brno, ZO 
určuje nájemní cenu 40 Kč/m2/rok za zastavěnou plochu a 20 Kč/m2/rok za ostatní plochu, ZO 
pověřuje starosty podpisem smlouvy. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 
K bodu 55 
 
Starosta předložil ZO ke schválení Nájemní smlouvu na obecní pozemek parc. č. 1655 (lesní 
pozemek na kterém je budova č. ev. 703) k. ú. Kníničky o výměře 47 m2 za částku 40 
Kč/m2/rok zastavěná plocha, 30 Kč/m2/rok za oplocenou plochu, 20 Kč/m2/rok za ostatní 
plochu. 
 
Usnesení č. 53: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecního pozemku p. č. 1655 k. ú. Kníničky o 
výměře 25 m² pod chatou č. ev. 703 na k. ú. Kníničky, z důvodu ukončení platnosti staré 
smlouvy, s nájemcem ……………………………………………., ZO určuje nájemní cenu 40 
Kč/m2/rok za zastavěnou plochu a 20 Kč/m2/rok za ostatní plochu, ZO pověřuje starosty 
podpisem smlouvy. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K bodu 56 
 
Starosta předložil ZO ke schválení Nájemní smlouvu na obecní pozemek parc. č. 1661 (lesní 
pozemek na kterém je budova č. ev. 711) k. ú. Kníničky o výměře 27 m2 za částku 40 
Kč/m2/rok zastavěná plocha, 30 Kč/m2/rok za oplocenou plochu, 20 Kč/m2/rok za ostatní 
plochu. 
 
Usnesení č. 54: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecního pozemku p.č.1661 k. ú. Kníničky o výměře 
27 m² pod chatou č. ev. 711 na k. ú. Kníničky, z důvodu ukončení platnosti staré smlouvy, 
s nájemcem …………………………………………………., ZO určuje nájemní cenu 40 
Kč/m2/rok za zastavěnou plochu a 20 Kč/m2/rok za ostatní plochu, ZO pověřuje starosty 
podpisem smlouvy. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 
 
K bodu 57 
 

a) Starosta předložil ZO ke schválení Žádost na povolení vjezdu do obytné zóny 
v lokalitě Za Humny, kde je zákazová značka do 7,5t. Stavebník na svůj náklad zajistí 
pasportizaci dotčené komunikace. Zastupitelé navrhují, aby do smlouvy byla zahrnuta 
nějaká výše kauce, která v případě poškození vozovky bude použita na opravu silnice. 

 
Usnesení č. 55: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje udělení výjimky pro vjezd nákladních vozidel do ul. Za Humny, 
za podmínek písemné dohody, kdy bude omezena maximální tonáž vozidel a složení kauce 
pro stavebníka Ing. ……………….. z důvodu výstavby RD. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 
 

b) Zastupitel Slouka přednesl možnosti pronájmu obytných kontejnerů pro provoz 
obchodu v době výstavby nového obecního úřadu, kdy oslovil dvě firmy, aby 
vytvořily cenové nabídky pronájmu na dočasný přesun obchodu. Nižší cenová nabídka 
byla přibližně 400 tis. Kč/rok. Zastupitelé vzhledem k vysoké ceně pronájmu 
navrhovali další alternativy: nákup kontejnerů a jejich následný prodej, pronájem 
salonku v některém místním hostinci nebo přesun obchodu do jednací místnosti 
stávajícího obecního úřadu s tím, že knihovna by byla umístěna v hostinci U Helánů. 
Tento bod nemá usnesení. 

 
 
Na závěr mimo body jednání zastupitel Oldřich Pokorný poprosil starosty o navýšení částky 
na vydávání Zpravodaje. Starosta ze své pravomoci udělil Oldřichu Pokornému navýšení 
částky na vydávání Zpravodaje do 10.000 Kč na jedno vydání. 



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

   starosta obce                                                                                  místostarosta 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Oldřich Pokorný   ………………………. 
                                  
                                 Jan Machát            ……………………… 
 
Zasedání ukončeno v 20:40 hod. 

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


