OBEC ROZDROJOVICE
Zápis
z 7. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 24.4.2019 v 18:00 hod. v zasedací
místnosti Obecního úřadu
___________________________________________________________________________
Přítomni: Daniel Stráský, Stanislav Slouka, Martin Kružík, Jan Machát, Věra Svrčinová,
Milan Šťastný, Věra Svídová
Omluveni: Karel Taft, Oldřich Pokorný
Ověřovatelé: Milan Šťastný, Věra Svídová
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 Milana Šťastného a Paní Věru Svídovou a
nechal hlasovat o programu jednání.
Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce schvaluje program 7. zasedání zastupitelstva a ověřovatele zápisu.
Výsledek hlasování: schváleno
Počet hlasů: pro 7
proti: 0

zdržel se: 0

Program :
Zahájení a určení ověřovatelů zápisu.
1. Schválení programu jednání.
2. Schválení zápisu a usnesení z minulého zasedání.
3. Zajištění náhradních prostor pro dočasné umístění knihovny a prodejny potravin, schválení
nájemní smlouvy.
4. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene na p.č. 432/1 k.ú. Rozdrojovice ve prospěch
E.ON Distribuce a.s. – Rozdrojovice, Trnůvky, svod NN, Koloušek – kabelové vedení NN.
5. Schválení Dodatku č.2- Sanace opěrné zdi ul. Na Bahně – ukončení plnění mimo rámec
SOD.
6. Různé
a) Schválení Střednědobého výhledu rozpočtu
b) Schválení podpory Cyklistického závodu pro rodiče a děti
7. Závěr

K bodu 2
Starosta se dotázal ZO k případným výhradám či doplnění zápisu z 6. zasedání ZO a poté nechal
hlasovat.
Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce schvaluje zápis a usnesení z 6. zasedání ZO Rozdrojovice.
Výsledek hlasování: schváleno
Počet hlasů: pro 7
proti: 0

zdržel se: 0

K bodu 3
Starosta předložil ZO dvě nabídky od dvou různých firem na pronájem kontejnerů z důvodu
přestěhování obchodu. Jedna nabídka byla cca 350.000 Kč/rok, druhá byla za částku cca
250.000 Kč/rok. Starosta navrhl ZO, aby se obchod přestěhoval do zasedací místnosti
Obecního úřadu. Přesunutí Obecní knihovny navrhl starosta přesunout do dvou místností
hostince U Helánů. Zde byla předložena nabídka majitelem hostince na roční pronájem za
částku 101.600 Kč bez DPH.
Usnesení č.3:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy s firmou …………………. na
pronájem dvou místností v Restauraci U Helánů pro dočasné umístění Obecní knihovny za
celkovou částku 101.600 Kč bez DPH. Prodejna potravin bude po dobu výstavby nového OÚ
dočasně umístěna v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Výsledek hlasování: schváleno
Počet hlasů: pro 7
proti: 0

zdržel se: 0

K bodu 4
Starosta předložil ZO ke schválení Smlouvu o zřízení věcného břemene na obecním pozemku
parc. č. 432/1 k. ú. Rozdrojovice pro společnost ……………….
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s ………………..
na umístění distribuční soustavy - kabelového vedení NN realizované stavbou „Rozdrojovice,
Trnůvky, svod NN, …………..“ na parcele 432/1 k. ú. Rozdrojovice za cenu 1750 Kč bez
DPH.
Výsledek hlasování: schváleno
proti: 0
Počet hlasů: pro 7

zdržel se: 0

K bodu 5
Starosta předložil ZO ke schválení Dodatek č. 2 k akci „Sanace opěrné zdi Na Bahně“. Jedná
se o ponížení ceny z důvodu změny technického řešení stavby.
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na Sanace opěrné zdi ul. Na
Bahně spočívající v ponížení ceny o dílo o neprovedené práce z důvodu změny technického
řešení stavby, konečná cena díla je 440 991,60 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: schváleno
Počet hlasů: pro 7
proti: 0

zdržel se: 0

K bodu 6
a) Starosta předal slovo zastupitelce Věře Svídové, aby vysvětlila ZO výhled
střednědobého rozpočtu na roky 2020 až 2022.
Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 až 2022.
Výsledek hlasování: schváleno
proti: 0
Počet hlasů: pro 7

zdržel se: 0

b) Starosta předložil ZO ke schválení návrh od …………………… na pořádání
Cyklistického závodu pro rodiče a děti.
Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce schvaluje podporu Cyklistického závodu pro rodiče a děti ve výši cca
5 000 Kč, náklady budou proplaceny na základě dodaných účetních dokladů.
Výsledek hlasování: schváleno
Počet hlasů: pro 7
proti: 0

zdržel se: 0

Diskuze s občany:
Jeden z občanů se dotázal, kdy budou opraveny překopy v ulici Žleby po výkopech pro
napojení inženýrských sítí při výstavbě třech nových domů. Starosta předal informaci od
investora výstavby RD, že během jarních měsíců, budou výkopy zapraveny.
Další dotaz vzešel od občanky, jaké možnosti má obec donutit majitele pozemku, aby
udržoval pozemek v přijatelně udržovaném stavu. Starosta vysvětlil, že obec nemá moc
možností, jak donutit majitele, aby pozemky udržoval v přijatelně udržovaném stavu. Dále
starosta vysvětlil, že dotčený majitel pozemku má vydané stavební povolení a měla by
v nejbližší době začít výstavba RD.

Místostarosta představil občanům návrh JMK, který zpracovává cyklostezky Brno - Kuřim.
Při realizaci cyklostezky by bylo součástí úprava křižovatky u podjezdu, kde by vznikl
odbočovací pruh a křižovatka v tvaru T, která by byla přehlednější a bezpečnější.
Dále bylo řečeno, že cyklostezka z Rozdrojovic do Kníniček je ve fázi jednání s SÚS JMK.

…………………………….
starosta obce

……………………………
místostarosta

Ověřovatelé zápisu: Milan Šťastný ……………………….
Věra Svídová

………………………

Zasedání ukončeno v 18:35 hod.
Zapsal:

Stanislav Slouka

……………………….

