
OBEC ROZDROJOVICE 

 

Zápis 
 

z 9. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 26.6.2019 v 19:30 hod. v sále 
hostince U Helánů v Rozdrojovicích. 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Přítomni: Daniel Stráský, Stanislav Slouka, Martin Kružík, Jan Machát, Věra Svrčinová,  
Věra Svídová, Karel Taft, Oldřich Pokorný 
 
Omluveni: Milan Šťastný 
 
Ověřovatelé: Jan Machát, Oldřich Pokorný 
 
Zahájení 
 
Zasedání zahájil starosta pan Daniel Stráský, který konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné 
a jmenoval zapisovatelem pana Stanislava Slouku. Starosta sdělil, že oproti pozvánce byl 
z programu vyřazen bod 4, týkající se Dodatku č.1- Výstavba nového obecního úřadu – 
vícepráce vyvolené změnou projektové dokumentace. Důvodem je, že byl upravený projekt 
předán dodavateli stavby dne 24.6.2019 a z tohoto důvodu není možné mít zpracovaný nový 
rozpočet stavby. Dále starosta doplnil oproti pozvánce do bodu Různé dva body a požádal 
zastupitele o případné další doplnění programu. Zastupitel Karel Taft doplnil do bodu různé 
bod, týkající se vyhodnocení dotazníků. 

Poté starosta navrhl za ověřovatele zápisu pana Jana Macháta a pana Oldřicha Pokorného 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) Výběrové řízení na dodavatele stavby „Oprava propustku v Rozdrojovicích“ (mostek přes 
potok u bývalého kravína) – výběr nejvýhodnější nabídky 

4) Schválení smlouvy na Pronájem části pozemku p. č. 756/1 o výměře cca. 16 m² k. ú. 
Rozdrojovice před domem č.p. 114. 

5) Schválení smlouvy na Pronájem části pozemku p. č. 272 o výměře cca. 27 m² k. ú. 
Rozdrojovice sousedící s pozemkem č.p. 277/1 na kterém je postavena chata 158E. 

6) Schválení smlouvy na Pronájem části pozemku p. č. 708/1 o výměře cca. 10 m² k. ú. 
Rozdrojovice sousedící s pozemkem č.p. 277/1 na kterém je postavena chata 158E. 

7) Schválení smlouvy na Pronájem části pozemku p. č. 708/1 o výměře cca. 10 m² k. ú. 
Rozdrojovice sousedící s pozemkem na kterém je postaven RD č.p. 277. 

8) Záměr na zavedení rozšířeného systému třídění odpadu 

9) Svoz odpadu v chatových osadách 



10) Žádost o finanční příspěvek na hudební festival Rojc Fest 

11) Rozdrojovický zpravodaj – schválení pravidel pro reklamu 

12) Různé 

a) Vyhodnocení dotazníku na vědomí 

b) Rozpočtové opatření 3/2019 na vědomí 

c) Výsledky dotací z MMR 

Závěr 

 
Usnesení č. 1: 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje program 9. 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 8. zasedání ZO a poté nechal 
hlasovat. 

 
Usnesení č. 2: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje zápis a usnesení z 8. zasedání ZO Rozdrojovice. 
 

Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 
 
K bodu 3 
 
Starosta předložil vyhodnocení nabídek na akci „Oprava propustku“ kde byli předloženy tři 
nabídky a z těchto nabídek byla nejvýhodnější od firmy pana Bohumil Toman, za nabídnutou 
cenu 2.086.398 Kč. Starosta navrhuje dle souladu s hodnotící komisí vybrat nejvýhodnější 
nabídku. 
 
Usnesení č. 3: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu o hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na stavební práce s názvem "Oprava propustku v Rozdrojovicích" a zároveň 
rozhoduje v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru nejvýhodnější nabídky podané 
účastníkem Bohumilem Tomanem, Turgeněvova 14, 618 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 4 
 
Starosta předložil ZO Žádost od pana ………… na pronájem části obecního pozemku parc. č. 
756/1 k. ú. Rozdrojovice o výměře cca 16 m2 za účelem vybudování parkovacího stání před 
domem č.p. 115. 
 
Usnesení č. 4: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecního pozemku části p. č. 756/1 k. ú. 
Rozdrojovice o výměře 16 m² před domem č. p. 115, s nájemcem   ……………….., Na 
…………, 664 34 Rozdrojovice ZO určuje nájemní cenu 40 Kč/m2/rok za plochu k odstavení 
vozidla, ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 

K bodu 5 
 

Starosta předložil ZO Žádost od pana …… na pronájem části obecního pozemku parc. č. 272 
k. ú. Rozdrojovice o výměře cca 27 m2. K tomuto záměru na pronájem byla podána námitka 
od paní Patočkové, která nesouhlasí s pronájmem pozemku z důvodu budování kanalizační 
přípojky přes tento pozemek. Pan ……. přednesl argumenty, proč si chce pozemek 
pronajmout.Zastupitel Oldřich Pokorný navrhuje vyvolat místní šetření. Starosta navrhuje 
tento bod přesunout na další zasedání zastupitelstva. 
 
Usnesení č. 5: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje místní šetření a přesunutí bodu na další zasedání zastupitelstva. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 
K bodu 6 
 
Starosta předložil ZO Žádost od pana…………. na pronájem části obecního pozemku parc. č. 
708/1 k. ú.  Rozdrojovice o výměře cca 10 m2 za účelem parkovacího stání.  
Místostarosta dále upozornil, že pronajímaný pozemek by mohl být v nesouladu s plánovanou 
výstavbou komunikace. Zastupitelstvem bylo navrženo aby do smlouvy bylo vložena 30 
denní výpovědní lhůta. Dále starosta navrhl přesunutí bodu na další zastupitelstvo, s tím, že 
bude podaná nová žádost na pronájem části parc. č.  708/1, v rozsahu a umístěním pronajaté 
části, tak jak byl pronájem dříve schválen původnímu nájemci p. Zatloukalovi. Starosta na 
závěr vyzval pana ………… aby k žádosti o pronájem přidal ještě pozemek, který má 
dlouhodobě oplocený. 
 
Usnesení č. 6: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje tento bod přesunout na některé další zasedání zastupitelstva. 
 

Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 



K bodu 7 
 
Starosta předložil ZO Žádost od pana ……… na pronájem části obecního pozemku parc. č. 
708/1 k. ú. Rozdrojovice o výměře cca 10 m2 za účelem parkovacího stání. Místostarosta 
upozornil, že i tato část pozemku může být v kolizi s plánovanou výstavbou komunikace a 
proto navrhuje aby do smlouvy byla vložena také 30 denní výpovědní lhůta. 
 
Usnesení č. 7: 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecního pozemku části p. č. 708/1 k. ú. 
Rozdrojovice o výměře 10 m² sousedící s pozemkem na kterém je postaven dům č. p. 277, 
s nájemcem ………., ………, 664 34 Rozdrojovice, ZO určuje nájemní cenu 40,- Kč/m2/rok 
za plochu k odstavení vozidla, ZO pověřuje starosty podpisem smlouvy. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 
 
K bodu 8 
 
Starosta předal slovo zastupitelovi Oldřich Pokornému. Zastupitel Oldřich Pokorný seznámil 
ZO a přísedící spoluobčany, že na pracovní poradu byl přizván zástupce firmy zabývající se 
sběru recyklovaného odpadu (papír, plast) z domácností. Zastupitel Oldřich Pokorný 
navrhuje, aby byl rozšířen systém na svoz tříděných odpadů z domácnosti na testovací období, 
které bude po roce vyhodnoceno a jaké to má či nemá finanční výhody. Zastupitel Slouka 
doplnil, že by se jednalo v prvním kroku o seznámení občanů s tímto systémem sběru odpadu, 
poté by se do konce roku 2019 nachystal tento systém sběru odpadu a od 1.1.2020 by byl 
spuštěn zkušební provoz. 
 
Usnesení č. 8: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na zavedení rozšířeného sběru separovaného odpadu a 
pověřuje pracovní skupinu k jejich zavedení. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K bodu 9 
 
Starosta seznámil ZO s problematikou, která se týká zajíždění svozových vozidel do 
chatových oblastí. Zastupitel Slouka doplnil tuto problematiku, že do dnešní doby byla 
dohodnuta ústní domluva, že tam řidiči zajížděli na vlastní riziko. V současné době se již 
řidičům do chatových oblastí zajíždět nechce z důvodu nezpevněných a úzkých komunikací a 
dále přerůstajících dřevin z okolních pozemků na tyto komunikace. Dále zastupitel Slouka 
vysvětlil, že je domluveno se svozovou firmou, aby poptala od jiných svozových firem 
možnost zajíždění menších vozidel do chatových oblastí. Pokud nebude poptávka nabídnuta, 
tak se vytvoří nové svozové místo pro chatovou oblast „U Jeroušků“. 
 
Usnesení č. 9: 

 

Zastupitelstvo obce souhlasí se zavedením nových svozových míst pro nádoby s odpadem 
s chatových oblastí, v případě, že se nepodaří zajistit svozovou firmu svoz těchto odpadů. 
 

Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 

 

K bodu 10 
 
Starosta předložil ZO doplněnou Žádost od SK Rozdrojovice o náklady na chystaný festival 
v září. Náklady na akci tvoří 50.000 Kč kapely, 10.000 Kč zvukař, 10.000 Kč propagace, 
celkem 70.000 Kč. Pokrytí těchto nákladů bude tvořit 30.000 spolupořádání obce, 30.000 
vstupné, 10.000 sponzoři. 
 
Usnesení č. 10: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finanční podpory pro SK Rozdrojovice na hudební 
festival RojcFest ve výši 30.000 Kč formou úhrady faktury za vystoupení skupiny Čankišou. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 11 
 
Starosta seznámil ZO a spoluobčany o výsledku pracovní skupiny, která jednala o reklamě 
v Rozdrojovickém zpravodaji. Pracovní skupina doporučuje ZO, aby placená reklama ve 
zpravodaji nebyla, co se týče pozvánek na různé kulturní, sportovní aj. akce na území obce a 
blízkého okolí. 
 
Usnesení č. 11: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje pravidla pro inzerci v Rozdrojovickém zpravodaji následujícího 
znění: 

1. Zpravodaj nezveřejňuje reklamu. 
2. Zpravodaj zveřejní zdarma článek nebo oznámení o konání kulturních, společenských 

nebo sportovních akcí, mezi které patří např. hody, plesy, festivaly, koncerty, 
jarmarky, trhy, pivní slavnosti, košty vína, sportovní utkání apod. konaných v obci 
nebo blízkém okolí. Maximální rozsah takové článku nebo oznámení je ¼ A4. 

3. Zpravodaj zveřejní zdarma oznámení podnikatele se sídlem v obci formou řádkového 
textu, max. rozsah je 6 řádek, tj. asi 500 znaků. 

Redakční rada může odmítnout zveřejnění příspěvků, který by mohly poškodit dobrou pověst 
zpravodaje nebo obce. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 

 

K bodu 12 
 

a) Starosta předal slovo zastupitelovi Karlu Taftovi, ten v první ředě poděkoval paní 
Aleně Šťastné za přepsání dotazníku do elektronické podoby. Dále seznámil ZO a 
spoluobčany s výsledky dotazníku a dále řekl, že výsledky dotazníku budou v dalším 
vydání zpravodaje. 
Tento bod byl na vědomí. 
 

b) Starosta dal ZO na vědomí rozpočtové opatření č.3/2019. Přesun položek vysvětlila 
zastupitelka Věra Svídová. 
 

c) Starosta dal ZO na vědomí výsledky dotací z Ministerstva pro Místní Rozvoj. Dvě 
žádosti byli zamítnuty a to výstavba nového obecního obchodu a výstavba sportoviště 
u Základní školy. Další tři projekty byli zařazeny do zásobníků a to oprava místních 
komunikací, oprava propustku a výstavba hřiště na bahně. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



…………………………….                                                        …………………………… 
   starosta obce                                                                                  místostarosta 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Jan Machát   ………………………. 
                                  
                                 Oldřich Pokorný ……………………… 
 
Zasedání ukončeno v 21:00 hod. 

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


