
OBEC ROZDROJOVICE 

 

Zápis 

 

z 8. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 4.6.2019 v 18:00 hod. v sále 

hostince U Helánů v Rozdrojovicích. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

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

Milan Šťastný, Věra Svídová, Karel Taft, Oldřich Pokorný 

 

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 bodu Různé devět bodů a požádal zastupitele o případné další doplnění programu. 

Nikdo ze zastupitelů nenavrhl další doplnění programu. 

Poté starosta navrhl za ověřovatele zápisu paní Věru Svrčinovou a pana Karla Tafta 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 Závěrečného účtu obce Rozdrojovice za rok 2018. 

4. Schválení Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rozdrojovice za rok 2018. 

5. Schválení Účetní závěrky obce Rozdrojovice za rok 2018. 

6. Schválení Účetní závěrky ZŠ a MŠ Rozdrojovice za rok 2018. 

7. Rozpočtové opatření č. 2/2019. 

8. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene na p. č. 565 k. ú. Rozdrojovice ve prospěch 

E.ON Distribuce a.s. – Rozdrojovice, Cihelna, úpr. NN, ZŠ. 

9. Schválení Smlouvy o právu stavby vybudování vodovodní přípojky a nového sjezdu pro 

výstavbu nového rodinného domu na parc. č. 718/3, 718/9 a 718/16 v k. ú. Rozdrojovice. 

10. Schválení Dodatku č.1- Oprava kanalizace a zdi ul. Na Bahně – vícepráce. 

11. Schválení Nájemní smlouvy na pozemek p. č. 541 k. ú. Rozdrojovice o výměře 40 m² na 

kterém je postavena chata č. ev. 26E.  

12.  Schválení Nájemní smlouvy na pozemek p. č. 543/2 k. ú. Rozdrojovice o výměře 210 m².  

13.  Schválení Nájemní smlouvy na pozemek p. č. 762 k. ú. Rozdrojovice o výměře 312 m² na 

kterém je postavena chata č. ev. 90E.  

14.  Schválení Nájemní smlouvy na pozemek p. č. 760 k. ú. Rozdrojovice o výměře 288 m² na 

kterém je postavena chata č. ev. 92E.  



15.  Schválení Nájemní smlouvy na pozemek p. č. 757 k. ú. Rozdrojovice o výměře 126 m² na 

kterém je postavena chata č. ev. 95E.  

16.  Schválení Nájemní smlouvy na pozemek p. č. 754 k. ú. Rozdrojovice o výměře 51 m² na 

kterém je postavena chata č. ev. 98E.  

17.  Schválení Nájemní smlouvy na pozemek p. č. 752/2 k. ú. Rozdrojovice o výměře 52 m² na 

kterém je postavena chata č. ev. 99E.  

18.  Schválení Nájemní smlouvy na pozemek p. č. 752/1 k. ú. Rozdrojovice o výměře 729 m² 

na kterém je postavena chata.  

19. Příspěvek na nákup sociálního automobilu pro Vila Vlaďka v Lelekovicích. 

20. Žádost o finanční příspěvek na hudební festival Rojc Fest. 

21. Různé 

a) Právo stavby na obecním pozemku p. č. 870 – sjezd k rekreační chatě 22 E. 

b) Právo stavby na obecních pozemcích p. č. 709 – přípojky vodovodu sjezd k rekreačním 

objektům. 

c) Nákup pozemků od společnosti MZM. 

d) model přepravní služby SENIOR TAXI. 

e) AUS na revitalizaci středu obce. 

f) Reklama v rozdrojovickém zpravodaji. 

g) Výběr TDI na stavbu Obecního úřadu. 

h) Odpady – optimalizace nákladů. 

i) Schválení stálé peněžní zálohy pro zaměstnance obce. 

 

Usnesení č. 1: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje program 8. zasedání zastupitelstva a ověřovatele zápisu. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

Počet hlasů: pro   9                   proti: 0                     zdržel se: 0 

 

K bodu 2 

 

Starosta se dotázal ZO k případným výhradám či doplnění zápisu z 7. zasedání ZO a poté nechal 

hlasovat. 

 

Usnesení č. 2: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje zápis a usnesení z 7. zasedání ZO Rozdrojovice. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 1 

 

 



K bodu 3 

 

Starosta předložil ZO ke schválení Závěrečný účet obce Rozdrojovice za rok 2018. Starosta 

předal slovo zastupitelce Věře Svídové, aby seznámila ZO se Závěrečným účtem. 

 

Usnesení č. 3: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce Rozdrojovice za rok 2018 s výhradou. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

Počet hlasů: pro   9                   proti: 0                     zdržel se: 0 

 

 

K bodu 4 

 

Starosta předložil ZO ke schválení Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce 

Rozdrojovice za rok 2018 a provedená nápravná opatření. Starosta předal slovo zastupitelce 

Věře Svídové, aby seznámila ZO se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce 

Rozdrojovice. 

 

Usnesení č. 4: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce 

Rozdrojovice za rok 2018 a provedená nápravná opatření. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

Počet hlasů: pro   9                   proti: 0                     zdržel se: 0 

 

 

K bodu 5 

 

Starosta předložil ZO ke schválení Účetní závěrku obce Rozdrojovice za rok 2018. Starosta 

předal slovo zastupitelce Věře Svídové, aby ZO seznámila s Účetní závěrkou obce. 

 

Usnesení č. 5: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Účetní závěrku obce Rozdrojovice za rok 2018. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

Počet hlasů: pro   9                   proti: 0                     zdržel se: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

K bodu 6 

 

Starosta předložil ZO ke schválení Účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 

Rozdrojovice za rok 2018. Starosta předal slovo zastupitelce Věře Svídové, aby ZO seznámila 

s Účetní závěrkou ZŠ a MŠ Rozdrojovice. Věra Svídová sdělila výsledek, který činí 

90.018,37 Kč do plusu a ZŠ a MŠ Rozdrojovice požaduje po ZO, aby byl výsledek 

hospodaření přesunut do rezervního fondu. Starosta se dotázal jestli je možné schválit jedním 

usnesením jak výsledek hospodaření, tak přesun financí do rezervního fondu. Bylo 

vysvětleno, že to nejde schválit jedním usnesením. Poté nechal hlasovat jednotlivě, o každém 

usnesením zvlášť. Druhé usnesení tohoto bodu bude přesunuto na konec zápisu. 

 

Usnesení č. 6: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Účetní závěrku ZŠ a MŠ Rozdrojovice za rok 2018. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

Počet hlasů: pro   9                   proti: 0                     zdržel se:  

 

 

K bodu 7 

 

Starosta předložil ZO ke schválení rozpočtové opatření č. 2/2019. Ještě před tím, než dal 

slovo zastupitelce Věře Svídové, aby vysvětlila přesuny položek, starosta dal ZO na vědomí 

rozpočtové opatření č. 1/2019, kde se přesouvaly položky do 100 tis/Kč k čemuž je starosta 

pověřen. Věra Svídová vysvětlila ZO přesuny položek rozpočtového opatření č. 2/2019. 

 

Usnesení č. 7: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2019. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

Počet hlasů: pro   9                   proti: 0                     zdržel se: 0 

 

 

K bodu 8 

 

Starosta předložil ZO ke schválení Smlouvu o zřízení věcného břemene na parcele č. 565 k. ú. 

Rozdrojovice ve prospěch E.ON Distribuce a.s. za účelem vybudování nové NN přípojky 

(posílení příkonu) pro ZŠ a MŠ Rozdrojovice. 

 

Usnesení č. 8: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s E.ON 

Distribuce, a.s. na umístění distribuční soustavy: Rozdrojovice, Cihelna, upr. NN, ZŠ na 

parcele 565 k. ú. Rozdrojovice za cenu 1200 Kč bez DPH. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

Počet hlasů: pro   9                   proti: 0                     zdržel se: 0 

 



 

K bodu 9 

 

Starosta předložil ZO ke schválení Smlouvu na právo stavby na obecních pozemcích 706/58 a 

360/1 k. ú. Rozdrojovice za účelem vybudování sjezdu a přípojky vody s investorem 

……………………… 

 

Usnesení č. 9: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o právu stavby na obecních pozemcích p. č. 706/58 a 

360/1 k. ú. Rozdrojovice – vybudování přípojky vodovodu a sjezdu na pozemek pro 

novostavbu RD na p. č. 718/16 a 718/9 s ……………………………………………… 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

Počet hlasů: pro   9                   proti: 0                     zdržel se: 0 

 

 

K bodu 10 

 

Starosta předložil ZO ke schválení Dodatek č. 1 ke smlouvě na akci „Oprava oplocení a 

kanalizace Na Bahně“ z důvodů vzniklých víceprací a změn vyvolaných objednatelem a 

prodloužení doby realizace. Byly vzneseny dotazy, jestli jsou to veškeré vícepráce. Starosta 

předpokládá, že by u této akce další vícepráce neměly vzniknout. 

 

Usnesení č. 10: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na „Oprava oplocení a 

kanalizace v ul. Na Bahně“ spočívající v úpravě termínu realizace a v navýšení ceny 

z důvodu nepředvídatelných víceprací a změn vyvolaných objednatelem., konečná cena díla je 

2 078 025 Kč bez DPH. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 1 

 

 

K bodu 11 

 

Starosta předložil ZO ke schválení Nájemní smlouvu na pozemek parc. č. 541 k. ú. 

Rozdrojovice o výměře 40 m2 na kterém je postavena chata č. ev. 26 za částku 40 Kč/m2/rok. 

 

Usnesení č. 11: 

 

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

výměře 40 m² pod chatou č. ev. 26 na k. ú. Rozdrojovice, z důvodu nové smlouvy, 

s nájemcem   ………………………………………………. ZO určuje nájemní cenu 40 

Kč/m2/rok za zastavěnou plochu. ZO pověřuje starosty podpisem smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

Počet hlasů: pro   9                   proti: 0                     zdržel se: 0 

 



 

K bodu 12 

 

Starosta předložil ZO ke schválení Nájemní smlouvu na pozemek parc. č. 543/2 (oplocená 

plocha) k. ú. Rozdrojovice o výměře 210 m2 za částku 30 Kč/m2/rok. 

 

Usnesení č. 12: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecního pozemku p. č. 543/2 k. ú. Rozdrojovice o 

výměře 210 m² na k. ú. Rozdrojovice, z důvodu ukončení platnosti staré smlouvy, s nájemcem   

……………………………………………….., ZO určuje nájemní cenu 30 Kč/m2/rok za 

oplocenou plochu, ZO pověřuje starosty podpisem smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

Počet hlasů: pro   9                   proti: 0                     zdržel se: 0 

 

 

K bodu 13 

 

Starosta předložil ZO ke schválení Nájemní smlouvu na pozemek parc. č. 762 k. ú. 

Rozdrojovice o výměře 312 m2 na kterém je postavena chata č. ev. 90 za částku 40 Kč/m2/rok. 

 

Usnesení č. 13: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecního pozemku p. č. 762 k. ú. Rozdrojovice o 

výměře 312 m² na kterém je postavena chata č. ev.90 na k. ú. Rozdrojovice, z důvodu 

ukončení platnosti staré smlouvy, s nájemcem …………………………………... ZO určuje 

nájemní cenu 40 Kč/m2/rok za zastavěnou plochu a 30 Kč/m2/rok za ostatní oplocenou 

plochu. ZO pověřuje starosty podpisem smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

Počet hlasů: pro   9                   proti: 0                     zdržel se: 0 

 

 

 

K bodu 14 

 

Starosta předložil ZO ke schválení Nájemní smlouvu na pozemek parc. č. 760 k. ú. 

Rozdrojovice o výměře 288 m2 na kterém je postavena chata č. ev. 92 za částku 40 Kč/m2/rok. 

 

Usnesení č. 14: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecního pozemku p. č. 760 k. ú. Rozdrojovice o 

výměře 288 m² na kterém je postavena chata č. ev. 92 na k. ú. Rozdrojovice, z důvodu 

ukončení platnosti staré smlouvy, s nájemcem ………………………………………………… 

ZO určuje nájemní cenu 40 Kč/m2/rok za zastavěnou plochu a 30 Kč/m2/rok za oplocenou 

plochu. ZO pověřuje starosty podpisem smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

Počet hlasů: pro   9                   proti: 0                     zdržel se: 0 



 

 

K bodu 15 

 

Starosta předložil ZO ke schválení Nájemní smlouvu na pozemek parc. č. 757 k. ú. 

Rozdrojovice o výměře 126 m2 na kterém je postavena chata č. ev. 95 za částku 40 Kč/m2/rok. 

 

Usnesení č. 15: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecního pozemku p. č. 757 k. ú. Rozdrojovice o 

výměře 126 m² na kterém je postavena chata č. ev. 95 na k. ú. Rozdrojovice, z důvodu 

ukončení platnosti staré smlouvy, s nájemcem ………………………………………………. 

ZO určuje nájemní cenu 40 Kč/m2/rok za zastavěnou plochu a 30Kč/m2/rok za oplocenou 

plochu. ZO pověřuje starosty podpisem smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

Počet hlasů: pro   9                   proti: 0                     zdržel se: 0 

 

 

K bodu 16 

 

Starosta předložil ZO ke schválení Nájemní smlouvu na pozemek parc. č. 754 k. ú. 

Rozdrojovice o výměře 51 m2 na kterém je postavena chata č. ev. 98 za částku 40 Kč/m2/rok. 

 

Usnesení č. 16: 

 

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

výměře 51 m² pod chatou č. ev. 98 k. ú. Rozdrojovice, z důvodu ukončení platnosti staré 

smlouvy, s nájemcem   ……………………………………………., ZO určuje nájemní cenu 

40 Kč/m2/rok. ZO pověřuje starosty podpisem smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

Počet hlasů: pro   9                   proti: 0                     zdržel se: 0 

 

K bodu 17 

 

Starosta předložil ZO ke schválení Nájemní smlouvu na pozemek parc. č. 752/2 k. ú. 

Rozdrojovice o výměře 52 m2 na kterém je postavena chata č. ev. 99 za částku 40 Kč/m2/rok. 

 

Usnesení č. 17: 

 

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

výměře 52 m² pod chatou č. ev. 99 na k. ú. Rozdrojovice, z důvodu ukončení platnosti staré 

smlouvy, s nájemcem ………………………………………………………... ZO určuje 

nájemní cenu 40 Kč/m2/rok za zastavěnou plochu Kč. ZO pověřuje starosty podpisem 

smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

Počet hlasů: pro   9                   proti: 0                     zdržel se: 0 

 



 

K bodu 18 

 

Starosta předložil ZO ke schválení Nájemní smlouvu na pozemek parc. č. 752/1 (oplocená 

plocha) k. ú. Rozdrojovice o výměře 210 m2 za částku 30 Kč/m2/rok. 

 

Usnesení č. 18: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecního pozemku p. č. 752/1 k. ú. Rozdrojovice o 

výměře 729 m² oplocená plocha k. ú. Rozdrojovice, z důvodu ukončení platnosti staré 

smlouvy, s nájemcem   ……………………………………………………….., ZO určuje 

nájemní cenu 30 Kč/m2/rok za oplocenou plochu. ZO pověřuje starosty podpisem smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

Počet hlasů: pro   9                   proti: 0                     zdržel se: 0 

 

 

K bodu 19 

 

Starosta předložil ZO návrh příspěvku na nákup sociálního automobilu pro Vila Vlaďka 

v Lelekovicích. Starosta po zjištění fungování organizace v okolních obcích podporu tohoto 

projektu nedoporučuje. Zastupitel Karel Taft uvedl, že je proti jakýmkoliv příspěvkům 

organizacím, které nemají jasnou vazbu na naši obec. 

 

Usnesení č. 19: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek na nákup sociálního automobilu pro Vila 

Vlaďka v Lelekovicích ve výši 10.000 Kč. 

 

Výsledek hlasování: neschváleno 

Počet hlasů: pro   0                   proti: 9                     zdržel se: 0 

 

 

K bodu 20 

 

Starosta předložil ZO k posouzení Žádost SK Rozdrojovice na finanční podporu pro pořádání 

hudebního festivalu. Starosta dal slovo členovi SK Rozdrojovice ……………………, aby ZO 

sdělil představu pořádání hudebního festivalu a případnou finanční podporu obce. Pan 

…………………… vysvětlil, že v září chce SK Rozdrojovice pořádat hudební festival, kde 

by hrály asi 4 kapely. Předpokládaný náklad by měl být cca 80.000 Kč s tím, že podpora obce 

by mohla být v částce cca 30.000 Kč. Podrobný předpis nákladů bude předložen ZO na dalším 

zasedání. 

Tento bod byl k diskuzi na vědomí. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

K bodu 21 

 

a) Starosta předložil ZO ke schválení Žádost o právu stavby na obecním pozemku p. č. 

870 k.ú. Rozdrojovice, z důvodu vybudování sjezdu k rekreační chatě č. ev. 22.  

 

Usnesení č. 20: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o právu stavby na obecním pozemku p. č. 870 k. ú. 

Rozdrojovice – vybudování sjezdu na pozemek pro rekreační objekt č. ev. 22 

s ………………………….. 

Výsledek hlasování: schváleno 

Počet hlasů: pro   9                   proti: 0                     zdržel se: 0 

 

 

b) Starosta předložil ZO ke schválení Žádost o právu stavby na obecním pozemku p. č. 

709 k.ú. Rozdrojovice, za účelem vybudování vodovodní přípojky pro chatu č. ev. 

123. 

 

Usnesení č. 21: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o právu stavby na obecním pozemku p. č. 709 k. ú. 

Rozdrojovice – vybudování přípojek vodovodu pro rekreační objekty na p. č. 349/1 a 350 a 

sjezdu na pozemek p. č. 349/1 a 349/2 

s ………………………………………………………… 

Výsledek hlasování: schváleno 

Počet hlasů: pro   9                   proti: 0                     zdržel se: 0 

 

 

c) Starosta předložil ZO ke schválení Kupní smlouvu na pozemek parc. č. 680/65 k. ú. 

Rozdrojovice od společnosti MZM, spol. s.r.o. za cenu 310 Kč/m2. 

 

Usnesení č. 22: 

 

Zastupitelstvo schvaluje Kupní smlouvu na pozemek p. č. 680/65 o výměře 29 m² od 

prodávajícího MECHANIZACE ZPRACOVÁNÍ MASA, spol. s r. o., IČ: 44960433 Se 

sídlem Žleby 194, 664 34 Rozdrojovice, za cenu 310 Kč/ m², náklady na vklad hradí kupující 

a pověřuje starostu uzavřením smlouvy. ZO pověřuje k uzavření smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

Počet hlasů: pro   9                   proti: 0                     zdržel se: 0 

 

 

 

 

 

 

 



 

d) Starosta předal slovo zastupiteli Milanu Šťastnému, aby objasnil ZO princip fungování 

modelu Senior Taxi. Zastupitel Milan Šťastný vysvětlil, že tato služba bude pro 

důchodce nad 70 let a pro držitele ZTP. Další postup bude prezentace taxi služeb, jak 

to přesně funguje. Nástupní taxa by byla např. 20 Kč, kterou by hradil občan, zbytek 

ceny okolo 300 Kč by hradila obec. Zastupitel Milan Šťastný navrhuje pilotní provoz, 

který by byl 1 rok. Starosta navrhuje, aby se pilotní návrh snížil na čtvrt roku. Přesné 

pravidla na provozování Senior Taxi budou konzultována, upravena a poté 

zpracována.  

 

Usnesení č. 23:  

 

Zastupitelstvo obce schvaluje model přepravní služby SENIOR TAXI a pověřuje starostu a 

kontrolní výbor zajistit výběrové řízení pro tento typ přepravní služby. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

Počet hlasů: pro   8                   proti: 1                     zdržel se: 0 

 

 

e) Starosta předal slovo zastupiteli Karlu Taftovi, který připravil materiál záměru 

architektonicko – urbanistické soutěže na revitalizaci středu obce Rozdrojovice. Karel 

Taft seznámil ZO a přítomné občany, jak by měla soutěž probíhat. ČKA má 

k dispozici model na pořádání soutěže, kterého by se zastupitel Karel Taft rád držel. 

Soutěž by byla organizována sekretářem. Bylo by nutné nachystat dobré technické 

podklady. Koncept soutěže má zastupitel Karel Taft nachystaný. Byla by to zakázka 

malého rozsahu. Předpokládané odměny pro soutěžící a ceny doporučuje ČKA dle 

náročnosti projektu asi 1,45% ceny z předpokládané investice, která je přibližně cca 

10 milionu korun. Předpokládaný náklad soutěže by měl být cca 210.000 Kč, který se 

skládá z odměny sekretáře, cen pro soutěžící a odměny odborné poroty.  

Starosta se dotázal, v jakém stupni by dokumentace byla. Zastupitel Karel Taft 

odpověděl, že záleží na nastavení soutěže, ale většinou se jedná o studii, v papírové 

podobě jeden panel náhledu. Dále pokračovala se zastupiteli a občany diskuze. 

Jedna občanka upozorňovala, že obec má zpracovány již 2 stavební projekty na střed 

obce, které mají projednané technické řešení. Tím pádem doporučuje, aby při zadávání 

architektonicko – urbanistické soutěže bylo dbáno hlavně na realistické a správné 

technické řešení. Starosta zmínil, dle rady architekta, že je možná varianta na přímo 

oslovených architektů, kterým by se daly jednoznačná kritéria. Zastupitel Karel Taft 

uvedl, že je to také možná varianta, ale že dle jeho názoru dobře připravená soutěž 

přinese kvalitnější projekty, samozřejmě pořádání soutěže je náročnější než přímé 

oslovení vybraných architektů. Dále uvedl, že výsledné projekty by měly být určitě 

dány k náhledu občanům, aby tito měli možnost se k problematice vyjádřit. Tento bod 

nemá usnesení, je dán na vědomí a k diskuzi. Rozhodování o soutěži bude na jednom 

z dalších zasedání. 

 

 

 

 

 

 

 



 

f) Starosta na úvod k tématu reklama v Rozdrojovickém zpravodaji se ujal slova. Dle 

starostových slov, by bylo vhodné, aby byla reklama ve zpravodaji minimalizovaná, a 

že posuzování co je reklama a co už není reklama, je velice složité. Zastupitel Slouka 

doplnil, že by ve zpravodaji neměla být žádná reklama. Dále doplnil týkajících se 

vkládání plakátků a článků inzerující pořádání akce na území obce, by mělo být 

vkládáno automaticky a nemělo by se to brát jako reklama. Zastupitel Šťastný 

vysvětlil, že původně nebyla plánována žádná reklama. Poté se začali přihlašovat 

zájemci o zveřejnění reklamy, proto je potřeba pravidla reklamy. Poté začala diskuze 

mezi občany a zastupiteli, která trvala hodinu. Zastupitelé se dohodli, že systém 

inzerce bude projednán na pracovní poradě starosty, bude v dalším čísle obecního 

zpravodaje zveřejněn. 

 

 

g) Starosta předložil ZO ke schválení výběr na technický dozor investora na akci 

„Výstavba nové budovy obecního úřadu“. Předloženy byly tři nabídky. Starosta 

doporučil vybrat nejvýhodnější nabídku podanou od ………………. za nabídnutou 

cenu 165.000 Kč. 

 

Usnesení č. 24: 

 

Zastupitelstvo obce vybírá z předložených nabídek a schvaluje uzavření Příkazní smlouvy na 

TDI pro stavbu Obecního úřadu s ……………………………………………………………… 

Výsledek hlasování: schváleno 

Počet hlasů: pro   9                   proti: 0                     zdržel se: 0 

 

 

h) Zastupitel Oldřich Pokorný přednesl ZO a spoluobčanům návrh na optimalizaci 

odpadového hospodářství. Zastupitel Oldřich Pokorný zjišťoval recenze různých 

druhů motivačních systému na sběr tříděného odpadu. Nejzajímavější systém je 

pozitivní motivování. Do budoucna, kdy se má zdražovat poplatek za skládkování, 

které se promítne jak u obce, tak i u spoluobčanů. Proto je potřeba se na to připravit a 

nějaký motivační systém nastavit. Zastupitel Oldřich Pokorný doporučuje domluvit se 

se zástupcem firmy, aby udělal přednášku, jak funguje motivační systém. Tento bod je 

bez usnesení, pouze jako informační a k diskuzi.  

 

 

i) Starosta předal slovo zastupitelce Věře Svídové, aby vysvětlila stálou provozní 

finanční zálohu pro údržbáře obce. Poté nechal starosta hlasovat o tomto bodu. 

 

Usnesení č. 25: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje stálou finanční zálohu pro zaměstnance obce ve výši 5.000 Kč 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

Počet hlasů: pro   9                   proti: 0                     zdržel se: 0 

 

 

 

 



Usnesení č. 26: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje přesunout výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Rozdrojovice za rok 

2018 v částce 90.018,37 Kč do rezervního fondu ZŠ a MŠ Rozdrojovice. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

Počet hlasů: pro   9                   proti: 0                     zdržel se: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

   starosta obce                                                                                  místostarosta 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Věra Svrčinová   ………………………. 

                                  

                                 Karel Taft            ……………………… 

 

Zasedání ukončeno v 20:55 hod. 

 

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

 

 

 

  


