
OBEC ROZDROJOVICE 

 

Zápis 

 

z 30. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8. 9. 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: Milan Šťastný, Věra Svídová 

 

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

zastupitelů program nedoplnil.  

Poté starosta navrhl za ověřovatele zápisu pana Milana Šťastného a paní Věru Svídovou 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) Výběr dodavatele na zakázku „Vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci dešťové 

kanalizace v rámci celkové rekonstrukce Centra obce Rozdrojovice“ – dle výběrového řízení. 

4) Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě „Rekonstrukce místních komunikací v Rozdrojovicích OÚ 

– ZŠ, 2. etapa“. 

5) Nabídka na odkup pozemků pod komunikací v lokalitě Vinohrady 

6) Smlouva o právu stavby na obecním pozemku parc. č. 637/2 k. ú. Rozdrojovice za účelem 

vybudování přípojky NN a sjezdu pro výstavbu RD na parc. č. 635/172 k. ú. Rozdrojovice. 

7) Smlouva o zřízení věcného břemene s EG.D, a.s. kabelové vedení, pojistková skříň pro stavbu 

„Rozdrojovice, Žleby, smyčka NN, Obec“ na parc. č. 121 k. ú. Rozdrojovice. 

8) Darovací smlouva pro obce postižené tornádem 2021. 

9) Rozpočtové opatření č. 5 a 6/2021  - na vědomí. 

10) Smlouva o zajišťování služeb v oboru PO, BOZP a pravidelných revizí a oprav hasičských 

přístrojů a provádění provozních kontrol zařízení pro zásobování požární vodou. 

11) Žádosti na podporu pořádání ROJCFESTU a OZVĚN ROJCFESTU. 

12) Žádost na podporu cyklistického závodu ROJC CUP. 

13) Různé 

a) Žádost o poskytnutí daru pro spolek NAŠE ODPADKY, z.s. 

b) Rozpočtové opatření č. 7/2021. 

c) Informace z ustavující Školské rady. 

 



K bodu 1 

 

Usnesení č. 1: 

Zastupitelstvo obce schvaluje program 30. 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 z 29. zasedání ZO a nechal o něm hlasovat. 

 

Usnesení č. 2: 

Zastupitelstvo obce schvaluje zápis a usnesení z 29. zasedání ZO Rozdrojovice. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

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

 

 

K bodu 3 

 

Starosta předložil před ZO nabídky na dodavatele zakázky „Vypracování projektové 

dokumentace na rekonstrukci dešťové kanalizace v rámci celkové rekonstrukce Centra obce 

Rozdrojovice“. Starosta sdělil, že byly podány čtyři nabídky, z nichž doporučuje nabídku od: 

„Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě“ Ing. Vítězslavy Machovcové, která podala 

nabídku za 132.000 Kč bez DPH.  

 

Usnesení č. 3: 

Zastupitelstvo obce vybírá dodavatele na zakázku „Vypracování projektové dokumentace na 

rekonstrukci dešťové kanalizace v rámci celkové rekonstrukce Centra obce Rozdrojovice“, 

kterým se stává: „Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě“ Ing. Vítězslavy Machovcové s  

nabídkou 132.000 Kč bez DPH. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 4 

 

Starosta předložil ZO ke schválení Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zakázku „Rekonstrukce 

místních komunikací v Rozdrojovicích OÚ – ZŠ, 2. etapa“. Starosta sdělil, že dodatek zahrnuje 

navýšení ceny o částku 309.520 Kč bez DPH z důvodu víceprací a prodloužení termínu do 30. 

9. 2021. 

 

Usnesení č. 4: 

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 k SoD „Rekonstrukce místních komunikací 

v Rozdrojovicích OÚ – ZŠ, 2. etapa“ s firmou TVM stavby, s.r.o., IČO 06331807, sídlem nám. 

5. května 1390, 660 02 Předklášteří. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

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

 

K bodu 5 

 

Starosta předložil ZO Nabídku na odkup pozemků pod komunikací v lokalitě Vinohrady od 

firmy IMODUS s.r.o.. Firma IMODUS s.r.o. nabízí celkem čtyři pozemky o celkové výměře 

63m2 a požaduje 310 Kč/m2. Starosta sdělil, že se jedná o firmu, která v této lokalitě bude 

zajišťovat výstavbu komunikace pro výstavbu chatových domů. Starosta dále sdělil, že na 

nabízených pozemcích již existuje účelová komunikace a proto doporučuje pozemky odkoupit. 

 

Usnesení č. 5: 

Zastupitelstvo obce Rozdrojovice schvaluje nákup pozemků parc. č. 707/96, 707/97, 707/98 a 

707/99 k. ú. Rozdrojovice pod účelovou komunikací v lokalitě Vinohrady v celkové výměře 63 

m2 za částku 310 Kč/m2 od společnosti Imodus s.r.o., IČ. 29246555, Dusíkova 900/3c, 63800. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

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

 

K bodu 6 

 

Starosta předložil ZO ke schválení Smlouvu o právu stavby na parc. č. 637/2 k. ú. Rozdrojovice 

za účelem vybudování přípojky NN a sjezdu pro výstavbu RD na parc. č. 635/172 se 

stavebníkem …………….  

 

Usnesení č. 6: 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o právu stavby na parc. č. 637/2 k. ú. Rozdrojovice za 

účelem vybudování NN a sjezdu pro výstavbu RD na parc. č. 635/172 k. ú. Rozdrojovice se 

stavebníkem …………………………………………. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

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



K bodu 7 

 

Starosta předložil ZO ke schválení Smlouvu o zřízení věcného břemene  na parc. č. 121 k. ú. 

Rozdrojovice se společností EG.D, a.s. pro stavbu „Rozdrojovice, Žleby, smyčka NN, 

Obec“ za účelem umístění distribuční soustavy – kabelové vedení, pojistková skříň. 

 

Usnesení č. 7: 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: BM-

014330063883/001-ADS se společností EG.D, a.s., sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 

60200 Brno na parc. č. 121 k. ú. Rozdrojovice ke stavbě „Rozdrojovice, Žleby, smyčka NN, 

Obec“ – kabelové vedení, pojistková skříň. 
 

Výsledek hlasování: schváleno 

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

 

 

K bodu 8 

 

Starosta předal slovo zastupitelce Věře Svídové, aby seznámila ZO s Darovací smlouvou. 

Zastupitelka Věra Svídová sdělila, že se jedná o darovací smlouvu pro obce zasažené 

tornádem na Jižní Moravě částkou 21.000 Kč, která byla vybrána od občanů. Jelikož se jedná 

o částku převyšující 20.000 Kč, tak musí dojít k uzavření Darovací smlouvy mezi obcí 

Rozdrojovice a Sdružením místních samospráv. 

 

Usnesení č. 8: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu pro Sdružení místních samospráv, z.s., IČO 

75130165, SE SÍDLEM Nábřeží 599, 760 01 Zlín-Pršné, částkou 21.000 Kč.  

 

Výsledek hlasování: schváleno 

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

 

 

K bodu 9 

 

Starosta předal slovo zastupitelce Věře Svídové, aby seznámila ZO s rozpočtovým opatřením 

č. 5 a 6/2021.  Zastupitelka Věra Svídová sdělila, že v rozpočtovém opatření č. 5 se jedná o 

dotaci 1.000.000 Kč na propustek, dále částku 41.900 Kč od státu příspěvek na Covid a 

posiloval se paragraf na zeleň částkou 10.000 Kč. U rozpočtového opatření č. 6 se jedná o 

přestupky částkou 4.500 Kč, které řeší Město Kuřim, dále dorovnání kompenzačního bonusu 

od státu částkou 163.800 Kč. Obě dvě rozpočtová opatření jsou dávána pouze na vědomí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 10 

 

Starosta předal slovo zastupitelovi Sloukovi, aby vysvětlil tento bod. Zastupitel Slouka sdělil, 

že se jedná o uzavření smlouvy firmou Josef Martínek, která zajišťuje PO a BOZP pro obec 

dlouhodobě. Nová smlouva se uzavírá, z důvodu, že nově firma Josef Martínek se stala 

právnickou osobou. 

 

Usnesení č. 9: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje  Smlouvu o zajišťování služeb v oboru požární ochrany, BOZP 

a zajišťování pravidelných revizí a oprav hasicích přístrojů a provádění provozních kontrol 

zařízení pro zásobování požární vodou dle ustanovení § 5, odst. 1, písm. a) zákona ČNR č. 

133/85 Sb. O požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů s firmou Josef Martínek s.r.o., 

IČ: 10664122, se sídlem nám. 1. května 1306/4, 664 34 Kuřim. 

Výsledek hlasování: schváleno 

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

 

 

K bodu 11 

 

Starosta předložil ZO ke schválení žádost na podporu ROJCFESTU a OZVĚN ROJCFESTU. 

Starosta vyzval přítomné členy klubu, který akce pořádal, aby k akcím něco případně řekli. 

Jeden člen klubu se dotázal zastupitelů, jaký mají názor na případnou podporu různých akcí 

pořádaných akcí. Zastupitelé se jednotlivě vyjádřili a většinově sdělili, že jsou pro podporu 

pořádaných akcí. Poté starosta předložil první žádost na částku 25.000 na podporu 

ROJCFESTU  a nechal hlasovat. Poté předložil druhou žádost na částku 12.000 na akci 

OZVĚNY ROJCTFESTU. 

 

Usnesení č. 10: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na podporu ROJCFESTU formou proplacení faktur 

částkou 25.000 Kč. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

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

 

Usnesení č. 11: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na podporu OZVĚN ROJCFESTU formou proplacení 

faktur částkou 12.000 Kč. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

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

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 12 

 

Starosta předložil ZO ke schválení žádost na podporu cyklistického závodu ROJCFESTU od 

pořadatele ………………….na částku 20.000 Kč. Starosta sdělil, že zastupitelé se o této 

podpoře bavili těsně před zasedáním a poté vyzval jednotlivé zastupitele, aby sdělili svůj 

názor k této podpoře. Zastupitelé se jednotlivě vyjádřili. Po vyjádření zastupitelů starosta 

navrhl snížení příspěvku na 10.000 Kč. Zastupitel Oldřich Pokorný navrhuje žádost 

neschvalovat a projednat s pořadatelem případnou úpravu rozpočtu a komunikaci  se 

zastupitelstvem. Starosta nechal hlasovat o návrhu zastupitele Oldřicha Pokorného. 

 

Usnesení č. 12: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje odsunutí tohoto bodu na další zasedání zastupitelstva. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

Počet hlasů: pro   7                   proti: 1                     zdržel se: 1 

 

 

 

K bodu 13 

 

a) Starosta předal slovo zastupitelovi Sloukovi, aby vysvětlil tento bod. Zastupitel Slouka 

sdělil, že se jedná o Žádost o poskytnutí daru pro spolek NAŠE ODPADKY částkou 

4.500 Kč. Dále sdělil, že se nejedná o konkrétní podporu, ale pouze podporu spolku, 

kterou nedoporučuje. Slouka sdělil, že spolek je založený  2 měsíce a případnou 

podporu nebo vstoupení do spolku by doporučoval až po konkrétních výsledcích 

spolku. Poté nechal starosta hlasovat. 

 

Usnesení č. 13: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar částkou 4.500 Kč pro spolek NAŠE ODPADKY, 

z.s., I.Č. 10722289, se sídlem Uherčice 339, 691 62 Uherčice.    

 

Výsledek hlasování: neschváleno 

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

                            

 

b) Starosta předal slovo zastupitelce Věře Svídové, aby seznámila ZO s rozpočtovým 

opatřením č.7/2021. Zastupitelka Věra Svídová sdělila, že se jedná o posílení 

paragrafu  na volby částkou 31.000 Kč, dále se jedná o darovací smlouvu částkou 

21.000 Kč a je potřeba posílit paragraf péče o zeleň o částku 30.000 Kč. Poté nechal 

starosta hlasovat. 

 

Usnesení č. 14: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2021. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

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

 



c) Starosta předal slovo zastupitelovi Oldřichovi Pokornému, aby informoval školské 

radě. Zastupitel Oldřich Pokorný sdělil, že školská rada se sešla na ustavující zasedání 

školské rady, kde se zvolil předseda školské rady, kterým se stala paní učitelka 

………………... Dále se školská rada domluvila na dalších schůzích a případných 

bodech jednání. 

 

 

Závěr 

 

Na závěr se starosta vyzval přítomné občany k dotazům k zastupitelstvu obce. První dotaz 

vzešel od občana, který se dotazoval, zda se bude upravovat okolí nově spraveného úseku 

komunikace v ulici Šafránka. Starosta odpověděl, že okolí se ještě upravovat bude.  

Další připomínka byla od občana, který si myslí, že by bylo dobré se zamyslet na případném 

umístění budoucích autobusových zastávek Na Dědině. Dle jeho názoru není vhodné umístění 

dle vizualizace náměstí. Další dotaz vznesla občanka, která  není spokojena se službou České 

Pošty a dotazuje se, zda s tím je schopna obec něco dělat. Zastupitel Slouka sdělil, že je to 

celorepublikový problém České Pošty, která řeší celkovou redukci nákladů a počtu 

pracovníků. Slouka sdělil, že se dotáže na Depo České Pošty, pod které obec spadá, zda by se 

dalo s tímto problémem něco dělat. 

Starosta poděkoval občanům za účast a ukončil zasedání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

   starosta obce                                                                                  místostarosta 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Milan Šťastný………………………. 

 

                                 Věra Svídová……………………… 

 

Zasedání ukončeno v 18:55 hod. 

 

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

 

 


