
OBEC ROZDROJOVICE 

 

Zápis 

 

z 13. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 6.1.2020 v 17:30 hod. v jídelně 

Základní školy v Rozdrojovicích 

___________________________________________________________________________ 

 

 

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

Taft, Oldřich Pokorný, Milan Šťastný, Věra Svrčinová 

 

Ověřovatelé: Věra Svrčinová, Milan Šťastný 

 

Zahájení 

 

Zasedání zahájil starosta pan Daniel Stráský, který konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné 

a jmenoval zapisovatelem pana Stanislava Slouku. Dále starosta doplnil oproti pozvánce do 

bodu Různé čtyři body a požádal zastupitele o případné další doplnění programu. Nikdo ze 

zastupitelů program nedoplnil.  

Poté starosta navrhl za ověřovatele zápisu paní Věru Svrčinovou a pana Milana Šťastného 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 „Úprava sportovního areálu“, Hřiště na Bahně – výběr 

nejvýhodnější nabídky 

4) Výstavba chodníků v ul Brána 

5) Rekonstrukce místních komunikací ul. Šafránka a Cihelna. 

6) Různé 

a) Změna zřizovací listiny ZŠ – výmaz jídelny-výdejny 

b) Změna zřizovací listiny ZŠ – zřízení jídelny 

c) Převod vybavení kuchyně do majetku ZŠ 

d) Soutěž o nejhezčí předzahrádku  

7) Závěr 

 

K bodu 1 

 

Usnesení č. 1: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje program 13. zasedání zastupitelstva a ověřovatele zápisu. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

Počet hlasů: pro   9                   proti: 0                     zdržel se:  



K bodu 2 

 

Starosta se dotázal ZO k případným výhradám či doplnění zápisu z 12. zasedání ZO a poté 

nechal hlasovat. 

 

Usnesení č. 2: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje zápis a usnesení z 12. zasedání ZO Rozdrojovice. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

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

 

K bodu 3 

 

Starosta seznámil ZO o vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Úprava sportovního 

areálu“. Starosta sdělil, že bylo podáno sedm nabídek a s toho nejvýhodnější podala firma 

TVM stavby s.r.o. za 4.586.748 Kč bez DPH. Starosta se dotázal jestli má někdo výhrady 

k této zakázce. Zastupitel Karel Taft sdělil, že s revitalizací sportovního areálu nemá výhrady, 

jenom rozsah projektu je poměrně finančně nákladný a proto by uvítal, kdyby se dalo ušetřit 

na případné výstavbě protihlukové stěny a jiných případných stavebních úspor. Poté se o 

slovo přihlásil zastupitel Oldřich Pokorný a sdělil, že dle jeho názoru je za vynaložené peníze, 

bude málo hrací plochy. Dále proběhla diskuze s občany, kteří se dotazovali, co bude 

sportovní areál obsahovat. 

 

Usnesení č. 3: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu o hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého 

rozsahu na stavební práce s názvem "Úprava sportovního areálu" a zároveň rozhoduje v 

souladu s doporučením hodnotící komise o výběru nejvýhodnější nabídky podané účastníkem 

TVM stavby s.r.o., náměstí 5. května 1390, 666 02 Předkláštěří na tuto veřejnou zakázku. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k uzavření smlouvy s vybraným uchazečem. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

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

 

 

K bodu 4 

 

K tomuto bodu proběhla pouze diskuze a je bez usnesení. Starosta sdělil, že se jedná o dalším 

postupu plánované výstavy chodníku v ulici Brána. Spoluobčanům předložil k nahlédnutí 

přepracovaný původní návrh trasy chodníku. Dále starosta sdělil, že proběhne ještě diskuze 

s dotčenými vlastníky pozemků, aby se mohli vyjádřit k dané situaci. 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 5 

 

Starosta sdělil ZO, že se muselo zrušit výběrové řízení na akci „Rekonstrukce místních 

komunikací“ z důvodu pochybení v zadávacím řízení. Dále starosta sdělil, že na pracovním 

zasedání bylo dohodnuto, že projekt se zmenší pouze ne ulice Cihelna a Šafránka a bude 

vypsáno nové výběrové řízení. Další část rekonstrukce místních komunikací může být 

realizována při případných vypsaných dotací na rekonstrukce místních komunikací. 

 

Usnesení č. 5: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje investiční záměr na rekonstrukci místních komunikací 

v rozsahu ul. Cihelna a Šafránka. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

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

 

 

K bodu 6 

 

a) Starosta předložil ZO ke schválení změnu zřizovací listiny ZŠ a MŠ Rozdrojovice o 

výmaz činnosti jídelny – výdejny. 

 

Usnesení č. 6: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje jako zřizovatel ZŠ a MŠ Rozdrojovice změnu ve zřizovací 

listině ZŠ – výmaz činnosti Školní jídelny – výdejny. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

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

 

 

b) Starosta předložil ZO ke schválení změnu zřizovací listiny ZŠ a MŠ Rozdrojovice o 

zřízení jídelny. 

 

Usnesení č. 7: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje jako zřizovatel ZŠ a MŠ Rozdrojovice změnu ve zřizovací 

listině ZŠ – zápis činnosti Školní jídelny s místem výkonu činnosti Rozdrojovice, Šafránka 54 

a kapacitou 220 jídel denně. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

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

 

 

 

 

 

 

 



c) Starosta předložil ZO ke schválení převod vybavení kuchyně do majetku ZŠ a MŠ 

Rozdrojovice. 

 

Usnesení č. 8: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod vybavení školní kuchyně do majetku 

Základní a mateřské školy Rozdrojovice. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

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

 

 

d) Starosta předal slovo zastupiteli Oldřichovi Pokornému, aby vysvětlil záměr soutěže o 

nejhezčí předzahrádku. Oldřich Pokorný sdělil, že na základě návrhů občanů byl tento 

bod zařazen na bod jednání. Idea je, vyhlášení soutěže o nejhezčí předzahrádku. 

Hodnocení by probíhalo formou složené komise ze zastupitelů a případně zahradního 

architekta. Vyhodnocení soutěže by proběhlo konce měsíce května a první tři místa by 

byla ohodnocena. Zastupitel Oldřich Pokorný si od soutěže slibuje zapojení obyvatel 

do dění obce a zvelebení vzhledu obce. 

Starosta sdělil, že by bylo vhodné do soutěže zapojit i účelnost předzahrádek, tím 

myslel budování parkovacích míst. Dále starosta sdělil, že spousta předzahrádek je na 

obecních pozemcích a tím narážíme na majetkoprávní vztahy. Zastupitel Oldřich 

Pokorný, že by se tímto mohli určité majetkoprávní vztahy napravit formou 

dlouhodobých pronájmů. Dále proběhla diskuze mezi ZO a občany, jakou formou by 

mohla soutěž probíhat. Zastupitel Slouka sdělil, že je k tomuto kroku skeptický a 

myslí si, že to do obce přinese spíše negativní náladu a proto tento bod nepodpoří. 

Další dotaz byl vznešen jestli soutěž bude probíhat formou přihlášení nebo 

nezávislého hodnocení. Nápad na koncept soutěže bude ještě dopracován a zveřejněn. 

 

Usnesení č. 9: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje soutěž o nejhezčí předzahrádku obce Rozdrojovice. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

Počet hlasů: pro   5                   proti: 3                     zdržel se: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

   starosta obce                                                                                  místostarosta 

 

 

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

                                  

                                 Milan Šťastný ……………………… 

 

Zasedání ukončeno v 18:40 hod. 

 

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

 


