
OBEC ROZDROJOVICE 

 

Zápis 

 

z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 31. 5. 2021 v 18:00 hod. 

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Rozdrojovicích. 

___________________________________________________________________________ 

 

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

Taft, Oldřich Pokorný, Věra Svrčinová, 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. Dále starosta sdělil, že jsou do bodu Různé 

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

zastupitelů program nedoplnil.  

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) Úprava silnice v okolí hřiště Na Bahně – výběr z dodavatele z předložených nabídek. 

4) Schválení Smlouvy o vybudování dopravní infrastruktury pro plánovanou výstavbu rekreačních 

objektů v lokalitě Vinohrady. 

5) Schválení smlouvy o poskytování služby Motivačního a evidenčního systému odpadového 

hospodářství. 

6) Schválení Nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 686/2 k. ú. Rozdrojovice o výměře cca 

18 m2 před domem č. p. 131 za účelem vybudování odstavné plochy. 

7) Schválení Nájemní smlouvy na parcely 480/1, 480/2 s budovou č.p.350 a část parc. č. 481 k. ú. 

Rozdrojovice – hřiště Na Bahně. 

8) Smlouva o právu stavby na obecním pozemku p. č. 706/59 – vybudování přípojky NN pro 

parcelu 706/52 – ul. Na Rovinách. 

9) Schválení Závěrečného účtu obce Rozdrojovice za rok 2020. 

10) Schválení Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rozdrojovice za rok 2020. 

11)  Schválení Účetní závěrky obce Rozdrojovice za rok 2020. 

12)  Schválení Účetní závěrky ZŠ a MŠ Rozdrojovice za rok 2020. 

13)  Schválení převodu výsledku hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Rozdrojovice do 

rezervního fondu. 

14) Schválení rozpočtového opatření č. 3/2021 a 4/2021. 

15) Schválení Žádosti o příspěvek na pořádání Dětského dne. 

16) Schválení příspěvku na cyklistický závod Rozdrojovický kufr. 



17) Různé 

a) Schválení Volebního řádu pro volbu členu školské rady. 

b) Zvolení zástupců obce do školské rady.  

c) Schválení výjimky pro navýšení žáků v MŠ Rozdrojovice. 

d) Žádost o napojení na splaškovou kanalizaci  - hájenka 

 

 

K bodu 1 

 

Usnesení č. 1: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje program 28. zasedání zastupitelstva a ověřovatele zápisu. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

Počet hlasů: pro   9                   proti: 0                     zdržel se:  

 

 

K bodu 2 

 

Starosta předložil ke schválení zápis a usnesení ze 27. zasedání ZO a nechal o něm hlasovat. 

 

Usnesení č. 2: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje zápis a usnesení ze 27. zasedání ZO Rozdrojovice. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

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

 

 

K bodu 3 

 

Starosta předložil ZO výběr nabídek na úpravu silnice kolem sportovního areálu Na Bahně. 

Starosta sdělil, že byli podány čtyři nabídky, z nichž nejvýhodnější podala firma TVM stavby 

s.r.o. za částku 280.550 Kč bez DPH. 

 

Usnesení č. 3: 

 

Zastupitelstvo obce vybírá z předložených nabídek na „Úprava silnice v okolí hřiště Na 

Bahně“ nabídku firmy   TVM stavby s.r.o., v celkové výši 280.550 Kč bez DPH a pověřuje 

starostu uzavřením smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

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

 

 

 

 



K bodu 4 

 

Starosta předložil ZO ke schválení Smlouvy o vybudování dopravní infrastruktury pro 

plánovanou výstavbu rekreačních objektů v lokalitě Vinohrady. Starosta sdělil, že obec si 

výstavbu podmínila vybudování dopravní infrastruktury a odvodnění této infrastruktury. ZO a 

investor smlouvu různě připomínkovali až do finální podoby. Jednoho nedostatku si všiml 

jeden z dotčených majitelů okolních pozemků. Tento nedostatek byl zapracován do finální 

verze smlouvy. 

 

Usnesení č. 4: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o vybudování technické infrastruktury na parc. č. 235, 

236, 237/1, 247, 248, 250, 252, 253, 254, 255 a 260/1 k. ú. Rozdrojovice s investorem Imodus 

s.r.o., IČ: 29246555, se sídlem Dusíkova 900/3c, 638 00 Brno. ZO pověřuje starostu k uzavření 

smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

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

 

 

K bodu 5 

 

Starosta předal slovo zastupitelovi Oldřichovi Pokornému, aby vysvětlil tento bod. Zastupitel 

Oldřich Pokorný sdělil, že se jedná o novou smlouvu se společností, která obci zajišťuje 

motivační systém v odpadovém hospodářství. Důvod nové smlouvy je, že společnost zakládá 

spolek a obci dala dvě možnosti, a to v prvním případě, že by se obec stala členem spolku, a 

nebo ve druhém případě se obec stane zákazníkem jako to bylo doposud. ZO se  na pracovní 

poradě dohodlo, že obec využije druhou variantu a bude uzavírat smlouvu se společností jako 

zákazník. Zastupitel Oldřich Pokorný dále sdělil, že občanů se to nijak nedotkne. A na závěr 

tohoto bodu sdělil zastupitel Oldřich Pokorný, že tento bod bude mít dvě usnesení. Jedno se 

bude týkat smlouvy o poskytování motivačního systému a druhé se bude týkat smlouvy o 

zpracování osobních údajů. 

 

Usnesení č. 5: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytování služby Motivačního a evidenčního 

systému pro odpadové hospodářství se společností ISNO IT s.r.o., IČO 02696371, se sídlem 

Uherčice 339, 691 62 Uherčice. ZO pověřuje starostu k uzavření smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

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

 

Usnesení č. 6: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zpracování osobních údajů se společností ISNO IT 

s.r.o., IČO 02696371, se sídlem Uherčice 339, 691 62 Uherčice. ZO pověřuje starostu 

k uzavření smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

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



K bodu 6 

 

Starosta předložil ZO ke schválení Nájemní smlouvu na část parc. č. 686/2 k. ú. Rozdrojovice 

o výměře 18 m2 před domem č. p. 131 na vybudování odstavné plochy s žadatelem 

………………. Záměr na pronájem byl řádně vyvěšen. 

 

Usnesení č. 7: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Nájemní smlouvu na část parc. č. 686/2 k. ú. Rozdrojovice o 

výměře cca 18 m2 před domem č. p. 131 za účelem vybudování odstavného stání, 

s ………………………………………………….. ZO pověřuje starostu k uzavření smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

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

 

 

K bodu 7 

 

Starosta předložil ZO ke schválení Nájemní smlouvu na pronájem sportovního areálu Na 

Bahně na parc. č. 480/1, 480/2 a část parc. č. 481 o výměře 1291 m2 vše k . ú. Rozdrojovice se 

spolkem SK Rozdrojovice. Záměr na pronájem byl řádně vyvěšen. 

 

Usnesení č. 8: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Nájemní smlouvu se spolkem SK Rozdrojovice z. s., IČ 

26620391, se sídlem Na Bahně č. p. 350, 664 34 Rozdrojovice, na pozemky parc. č. 480/2 

jehož součástí je budova č. p. 350, pozemek parc. č. 480/1 a část pozemku parc. č. 481 o 

jejich celkové výměře 1291m2 za roční nájemné ve výši 4000 Kč. Zastupitelstvo obce 

pověřuje starostu k uzavření nájemní smlouvy.  

 

Výsledek hlasování: schváleno 

Počet hlasů: pro   7                   proti: 0                     zdržel se: 2 

 

 

K bodu 8 

 

Starosta předložil ZO ke schválení Smlouvu o právu stavby na parc. č. 706/59 k. ú. 

Rozdrojovice, k záměru vybudování přípojky NN pro parcelu 706/52 k. ú. Rozdrojovice. 

Starosta doporučil neuzavřít tuto smlouvu, z důvodu rozporu se záměrem obce, kde v dotčené 

lokalitě probíhá změna Územního plánu Rozdrojovice. 

 

Usnesení č. 9: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje  rozšíření distribuční sítě NN, propoj NN v lokalitě Na 

Rovinách na parc. č. 706/59 k. ú. Rozdrojovice. Rozšíření distribuční sítě je pro parc. č. 

706/52 k. ú. Rozdrojovice. Investor stavby je EG.D, a.s., sídlem Lidická 1873/36, 602 00 

Brno. 

 

Výsledek hlasování: neschváleno 

Počet hlasů: pro  0                   proti: 7                    zdržel se: 2 



K bodu 9 

 

Starosta předal slovo zastupitelce Věře Svídové, aby seznámil ZO s tímto bodem. 

Zastupitelka Věra Svídová sdělila, že Závěrečný účet byl zveřejněn na úřední desce a tudíž si 

ho mohli všichni přečíst. Zastupitelka Věra Svídová, sdělila podstatnou položku, a to, že obec 

hospodařila s účetní ztrátou 24.136.004 Kč a to z důvodu, že obec hodně investovala. Tuto 

účetní ztrátu obec pokryla z úspor z předchozích roků. 

 

Usnesení č. 10: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce Rozdrojovice za rok 2020. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

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

 

K bodu 10 

 

Starosta předal slovo zastupitelce Věře Svídové, aby seznámil ZO s tímto bodem. 

Zastupitelka Věra Svídová sdělila, že výrok od kontrolního úřadu JMK zní, že nebyli zjištěny 

chyby a nedostatky. 

 

Usnesení č. 11: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce 

Rozdrojovice za rok 2020 bez výhrad. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

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

 

K bodu 11 

 

Starosta přeložil ZO ke schválení Účetní závěrku obce Rozdrojovice za rok 2020. 

 

Usnesení č. 12: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Účetní závěrku obce Rozdrojovice za rok 2020. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

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

 

K bodu 12 

 

Starosta přeložil ZO ke schválení Účetní závěrku ZŠ a MŠ Rozdrojovice za rok 2020. 

 

Usnesení č. 13: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Účetní závěrku ZŠ a MŠ Rozdrojovice za rok 2020. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

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



K bodu 13 

 

Starosta předal slovo zastupitelce Věře Svídové, aby seznámil ZO s tímto bodem. 

Zastupitelka Věra Svídová sdělila, že ZŠ a MŠ Rozdrojovice hospodařila s přebytkem 

153.087,09 Kč a tato částka se převádí do rezervního fondu ZŠ a MŠ Rozdrojovice. 

 

Usnesení č. 14: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje převod výsledku hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 

Rozdrojovice do rezervního fondu. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

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

 

 

K bodu 14 

 

Starosta předal slovo zastupitelce Věře Svídové, aby seznámil ZO s tímto bodem. 

Zastupitelka Věra Svídová sdělila, že v rozpočtovém opatření č. 3/2021 se jedná o posílení 

paragrafu na přestupky a toto rozpočtové opatření se dává na vědomí. U rozpočtového 

opatření č. 4/2021 se jedná o rozdělení peněz z došlé dotace na různé položky, a toto 

rozpočtové opatření se schvaluje. Poté nechal starosta hlasovat. 

 

Usnesení č. 15: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2021. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

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

 

 

K bodu 15 

 

Starosta předložil ZO ke schválení Žádost o finanční podporu v částce 5.000 Kč na pořádání 

Dětského dne Na Bahně pro rozdrojovické ženy. Starosta vyzval, jestli je někdo z přítomných 

občanů zasvěcen do této žádosti, tak ať vysvětlí záměr žádosti. O slovo se přihlásil, člen SK 

Rozdrojovice ………... a sdělil, že je tato akce pod záštitou i SK Rozdrojovice, ale aby 

nežádal pořád jenom SK Rozdrojovice, tak Žádost podali rozdrojovické ženy, které celou akci 

pořádají. Zastupitel Karel Taft namítá, že Žádost je napsaná bez podpisu, a to pokládá jako 

chybu. ……….. navrhuje, že Žádost může vytvořit znovu s podpisem konkrétní osoby, která 

žádá o finanční příspěvek. Starosta sděluje, že upraví formulaci usnesení, aby nedošlo 

k nedorozumění. 

 

Usnesení č. 16: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje finanční podporu do výše 5.000 Kč na pořádání Dětského dne 

formou proplacení nákladových účtů. 

Výsledek hlasování: schváleno 

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

 



K bodu 16 

 

Starosta předložil ZO ke schválení Žádost o finanční podporu v částce 5.000 Kč na pořádání 

cyklistického závodu Rozdrojovický kufr. Přihlásila se pořadatelka závodu 

…………………… a obává se, že částka 5.000 Kč možná nebude stačit a jestli by ZO 

nemohli částku navýšit na 8.000 Kč. Starosta navrhuje revokovat usnesení z částky 5.000 Kč 

na 8.000 Kč na podporu této akce.  

 

Usnesení č. 17: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje finanční podporu do výše 8.000 Kč na pořádání cyklistického 

závodu Rozdrojovický Kufr formou proplacení nákladových účtů. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

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

 

 

 K bodu 17 

 

a) Starosta předal slovo zastupitelovi Oldřichovi Pokornému, aby seznámil ZO s tímto 

bodem. Zastupitel Oldřich Pokorný sdělil, že vzniká nová školská rada a je potřeba mít 

aktuální volební řád.  

 

Usnesení č. 18: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Volební řád pro volbu členů školské rady. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

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

 

 

b) Starosta se dotázal, kdo má zájem být členem Školské rady za zřizovatele. Jako první 

se přihlásil zastupitel Stanislav Slouka. Druhý návrh měl zastupitel Oldřich Pokorný, 

který nominoval svoji osobu a paní ………….... K návrhu zastupitele Slouky se mezi 

přítomnými občany a ZO rozpoutala diskuse. Jedna občanka sdělila svůj názor, že si 

myslí, že by zastupitel Slouka neměl kandidovat do školské rady z důvodu, že nemá 

vlastní děti. Další občané sdělili, že zastupitel Slouka zastupuje ve školské radě 

zřizovatele a tudíž by měl mít pohled ze strany zřizovatele a ne za rodiče. Zastupitel 

Slouka se vyjádřil k situaci a sdělil, že kandiduje do školské rady z důvodu, že jeho 

zájem o školu v Rozdrojovicích je dlouhodobý a v jeho zájmu je udržení a podpora 

učitelského sboru. Starosta nechal po diskusi hlasovat nejdříve o návrhu členů do 

školské rady za zřizovatele. Alena Šťastná a Oldřich Pokorný. 

 

Usnesení č. 19: 

 

Zastupitelstvo obce nominuje paní ……………… a pana Oldřicha Pokorného za zástupce 

obce do školské rady. 

 

Výsledek hlasování: neschváleno 

Počet hlasů: pro   2                   proti: 0                     zdržel se: 7 



 

Tento návrh nebyl schválen. Starosta nechal hlasovat o druhém návrhu. 

 

Usnesení č. 20: 

 

Zastupitelstvo obce nominuje pana Stanislava Slouky za zástupce obce do školské rady. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

Počet hlasů: pro   5                   proti: 0                     zdržel se: 4 

 

Tento návrh byl přijat. Starosta se dotázal zastupitele Oldřicha Pokorného, jestli má zájem být 

členem školské rady za zřizovatele. Zastupitel Oldřich Pokorný sdělil, že má zájem být 

členem školské rady. Starosta nechal hlasovat o třetím návrhu. 

 

Usnesení č. 21: 

 

Zastupitelstvo obce nominuje pana Oldřicha Pokorného za zástupce obce do školské rady. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

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

 

 

c) Starosta předložil ZO ke schválení výjimky pro navýšení 1 žáka do MŠ Rozdrojovice 

pro školní rok 2021/2022. 

 

Usnesení č. 22: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje výjimku pro navýšení o jednoho žáka do Mateřské školy 

Rozdrojovice na školní rok 2021/2022. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

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

 

 

d) Starosta předložil ZO Žádost od pana …………….. na připojení ke splaškové 

kanalizaci pro jeho dům, kterým je hájenka. Starosta navrhuje zadat projekt na 

dotažení kanalizačního řádu k poslední chatě, kde vzdálenost od poslední šachty je cca 

80m a od této šachty bude pan ………….. se možnost napojit kanalizační přípojkou. 

Starosta dále sdělil, pokud se podaří odkanalizovat tuto oblast, tak by to mělo prospět 

spodním vodám ve studních, které jsou v blízkosti louky a ohrady. 

 

Usnesení č. 23: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje zadání projektové dokumentace pro vybudování splaškové 

kanalizace v lokalitě „Pod Hájenkou“ a pověřuje starosty k potřebným úkonům zadání 

dokumentace. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

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

 



Závěr 

 

Na závěr se starosta dotázal přítomných občanů, jaké mají otázky k ZO. První dotaz  a návrh 

vznesl člen SK Rozdrojovice, který navrhuje vyčistit vodní zdroje  v lokalitě louky a ohrady. 

Člen SK Rozdrojovice sděluje, že vodojem  jsou schopni vyčistit členové SK Rozdrojovice 

formou brigády, ale co se týče studní na louce, tak na to je potřeba objednat odbornou firmu. 

Starosta sdělil, že tento problém již řeší a firma, která se specializuje na studny, by měla 

zpracovat nabídku na vyčištění studní. Další dotaz vznesla občanka, která se dotazuje, jak 

daleko jsou informace o dotacích na budovu místního hostince. Starosta odpověděl, že do 

dnešního dne nemá žádné informace z ministerstva, jak žádost dopadla. Starosta poděkoval za 

hojnou účast a ukončil zasedání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

   starosta obce                                                                                  místostarosta 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Jan Machát………………………. 

 

                                 Oldřich Pokorný ……………………… 

 

Zasedání ukončeno v 18:50 hod. 

 

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

 

 


