
OBEC ROZDROJOVICE 

 

Zápis 

 

z 1. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 28. 11. 2022 v 18:00 hod. 

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Rozdrojovicích. 

___________________________________________________________________________ 

 

Přítomni: Daniel Stráský, Stanislav Slouka, Pavel Merčák, Aleš Richter, Zdeněk Veselý, 

Lenka Prokešová, Zdeňka Slepičková 

Omluveni: Jiří Mička, Tomáš Kudela 

Ověřovatelé: Zdeňka Slepičková, Lenka Prokešová 

 

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

zastupitelů program nedoplnil.  

Poté starosta navrhl za ověřovatele zápisu paní Zdeňku Slepičkovou a paní Lenku Prokešovou 

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. Vyhodnocení nabídek na VZ „rekonstrukce MK – 3. etapa“. 

4. Schválení Dodatku č. 1 k SoD na zakázku „Výměna oken a nový vstup do sálu. 

5. Schválení členů jednotlivých výborů ZO. 

6. Žádost na zastropování cen energie pro obchod. 

7. Rozpočtové opatření č. 6/2022 – na vědomí. 

8. Schválení Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na část parc. Č. 1701/5 k. ú. Kníničky o výměře 

3 m2 vedle chaty č. ev. 668. 

9. Schválení Dodatek č. 1 k nájemní smlouvy na část parc. Č. 1701/2 k. ú. Kníničky o výměře 

35 m2 vedle chaty 666. 

10. Různé 

a) Schválení OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 

b) Výstavba optické sítě CETIN. 

11. Závěr 

 

 

 

 

 

 



K bodu 1 

 

Usnesení č. 1: 

Zastupitelstvo obce schvaluje program 1. zasedání zastupitelstva a ověřovatele zápisu. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

Počet hlasů: pro   7                   proti: 0                     zdržel se:  

 

 

K bodu 2 

 

Starosta předložil ke schválení zápis a usnesení z ustavujícího zasedání ZO a nechal o něm 

hlasovat. 

 

Usnesení č. 2: 

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

 

Výsledek hlasování: schváleno 

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

 

K bodu 3 

 

Starosta sdělil, že k veřejné zakázce „Rekonstrukce místních komunikací – 3. etapa“ se 

přihlásilo 11 uchazečů a nejvýhodnější nabídku podala firma TVM stavby. 

 

Usnesení č. 3: 

 

Zastupitelstvo obce vybírá z předložených nabídek, nejvýhodnější podanou nabídku od firmy 

TVM stavby s.r.o., sídlem náměstí 5. května 1390, 666 02 Předklášteří, IČ. 06331807 za 

částku 6.269.731,20 Kč bez DPH na akci „Rekonstrukce místních komunikací 

v Rozdrojovicích OÚ –ZŠ, 3. etapa – ulice Pod Školou“. ZO pověřuje starostu k uzavření 

smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

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

 

K bodu 4 

 

Starosta předložil ZO ke schválení Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Výměna oken a 

nový vstup do sálu“, který se týká navýšení ceny o cca 187.000 Kč bez DPH, z důvodu 

předělání vstupu do sálu. 

 

Usnesení č. 4: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 na akci „Výměna oken a nový vstup do sálu 

hospody“. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

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



K bodu 5 

 

Starosta přečetl jednotlivé předsedy a členy výborů, a dále sdělil, že odměny budou platné od 

1. 12. 2022 a poté nechal o tomto bodu hlasovat. 

 

Usnesení č. 5: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje členy v následujících výborech ZO: 

výbor kontrolní: předseda: Tomáš Kudela, členové: Jiří Mička, Aleš Richter 

výbor finanční: předseda: Zdeňka Slepičková, členové: Jiří Mička, Věra Svídová 

výbor pro výstavbu: předseda Pavel Merčák, členové: Jan Machát, Zdeněk Veselý 

výbor sociální a kulturní: předseda Lenka Prokešová, členové: Zdeňka Slepičková, Tomáš 

Kudela  

výbor pro komunikaci a informovanost obce: předseda Aleš Richter, členové: Tomáš Kudela, 

Tereza Kolaříková 

Odměny za výkon předsedy nebo člena výboru pro zastupitele budou platné od 1. 12. 2022. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

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

 

 

K bodu 6 

 

Starosta předložil ZO Žádost na zastropování cen energií pro místní obchod. Mezi zastupiteli 

se k tomuto tématu rozvinula dlouhá debata. Na závěr debaty se zastupitelé dohodli, že tato 

žádost se bude muset podrobněji rozebrat s žadatelem a nastavit přijatelné podmínky pro obec 

i pro žadatele. Starosta nechal hlasovat o tomto bodě. 

 

Usnesení č. 6:  

 

Zastupitelstvo obce schvaluje zastropování ceny energie pro místní obchod na částku 7.000 

bez DPH. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

Počet hlasů: pro   0                   proti: 6                     zdržel se: 1 

 

 

K bodu 7 

 

Starosta seznámil ZO s rozpočtovým opatřením č. 6/2022, kde se přesouvají peníze 

z paragrafu nákup ostatních služeb částkou 100.000 Kč na paragraf Senior Taxi částkou 

50.000 Kč a na paragraf DPH částkou 50.000 Kč. Toto rozpočtové opatření se dává na 

vědomí. 

 

 

 

 

 



K bodu 8 

 

Starosta předložil ZO ke schválení Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na chatu Č. ev. 668 na 

část parc. Č. 1701/5 k. ú. Kníničky o výměře 3 m2. 

Usnesení č. 7: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na část parc. Č. 1701/5 k. ú. 

Kníničky o výměře 3 m2 vedle chaty č. ev. 668 s nájemcem 

………………………………………………., za cenu 20 Kč/m2/rok. ZO pověřuje starostu 

k uzavření smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

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

 

 

K bodu 9 

 

Starosta předložil ZO ke schválení Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na chatu Č. ev. 666 na 

část parc. Č. 1701/2 k. ú. Kníničky o výměře 35 m2. 

 

Usnesení č. 8: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek k nájemní smlouvě na část parc. Č. 1701/2 k. ú. 

Kníničky o výměře 35 m2 vedle chaty č. ev. 666 s nájemcem …………………………………, 

za cenu 20 Kč/m2/rok. ZO pověřuje starostu k uzavření smlouvy.  

 

Výsledek hlasování: schváleno 

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

 

 

K bodu 10 

 

a) Starosta předal slovo místostarostovi, aby se ujal tohoto bodu. Místostarosta navrhuje 

v rámci motivačního systému zachovat částku 750 Kč, zastropování snížit na 60% a 

hodnotu EKOBODU snížit na hodnotu 7 Kč. Tyto navržené hodnoty budou 

zapracovány od OZV o místním poplatku za odpad, která se musí schválit. 

 

Usnesení č. 9:  

 

Zastupitelstvo obce schvaluje OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

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

 

 

 

 

 



b) Starosta seznámil ZO se záměrem společnosti CETIN přebudovat stávající 

telekomunikační síť na moderní optickou telekomunikační síť. Zastupitel Zdeněk 

Veselý se dotázal, jestli se tato investice bude týkat celého území obce. Starosta sdělil, 

že by se tato investice měla týkat území celé obce, a že by se velká část vést ve 

stávajících trasách, a kde to nebude možné, tak se budou vést trasy nové. Starosta 

nechal hlasovat o tomto bodě. 

 

 

 

 

Usnesení č. 10: 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a souhlasí s investičním záměrem společnosti CETIN na 

výstavbu optické sítě. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

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

 

 

Závěr 

 

Jelikož se dnešního zasedání neúčastnili žádní občané, tak starosta vyzval  zastupitele k volné 

diskuzi. Po diskuzi starosta poděkoval zastupitelům za účast a ukončil zasedání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

   starosta obce                                                                                  místostarosta 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Zdeňka Slepičková………………………. 

 

                                 Lenka Prokešová……………………… 

 

Zasedání ukončeno v 20:00 hod. 

 

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

 


