OBEC ROZDROJOVICE
Zápis
z 34. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 21. 3. 2022 v 17:30 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Rozdrojovicích.
___________________________________________________________________________
Přítomni: Daniel Stráský, Martin Kružík, Stanislav Slouka, Věra Svídová, Věra Svrčinová,
Jan Machát, Milan Šťastný, Karel Taft, Oldřich Pokorný
Ověřovatelé: Věra Svrčinová, Jan Machát
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 paní Věru Svrčinovou a pana Jana Macháta a
nechal hlasovat o programu jednání.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Program :
Zahájení a určení ověřovatelů zápisu
Schválení programu jednání.
Schválení zápisu a usnesení z minulého zasedání.
Zajištění prostor pro nouzové ubytování uprchlíků v objektu č. p. 44 (Hospoda)
620 výroční první písemné zmínky o naší obci – příprava oslav.
Schválení pronájmu pozemku parc. č. 1682 o výměře 34 m2 k ú. Kníničky pod rekreačním
objektem č. ev. 673.
Různé
a) Schválení Smlouvy o právu stavby na parc. č. 450/1 k. ú. Rozdrojovice – IS ……………
b) Žádost na povolení vyjímky k vjezdu do lokality za Humny pro výstavbu RD.
c) Žádost na podporu Mladých hodů formou úhrady kapely a krojů.
d) Žádost na uhrazení nákladů na dětské kroje.

K bodu 1
Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce schvaluje program 34. 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 33. zasedání ZO a nechal o něm hlasovat.
Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce schvaluje zápis a usnesení z 33. zasedání ZO Rozdrojovice.
Výsledek hlasování: schváleno
Počet hlasů: pro 9
proti: 0

zdržel se: 0

K bodu 3
Starosta předložil ZO návrh na zajištění a úpravu obecní budovy č. p. 44 (Hostinec U
Helánů) pro využití nouzového ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny. Starosta se dotázal, zda
někdo s přítomných občanů nebo zastupitelů má k tomuto návrhu nějaké dotazy nebo
připomínky. Slovo si vzal zastupitel Slouka, který sdělil, že s tímto návrhem nesouhlasí pro
nekoncepčnost a unáhlenost situace. Dále zastupitel Slouka sdělil, že si myslí, pokud by byli
v tomto obecním objektu umístěni uprchlíci, tak je potřeba, aby k těmto uprchlíkům byla
zajištěna agentura nebo vyčleněni nějací lidé, kteří se o tyto uprchlíky budou po celou jejich
dobu ubytování starat. Starosta na to reagoval, že podobný názor jako zastupitel Slouka má
víc lidí. Zastupitel Oldřich Pokorný se dotázal starosty, kdy by mohl být prostor budovy
nachystán k využití. Starosta předpokládá, že by mohl být prostor nachystán cca do 14 dní.
Další slovo si vzal zastupitel Karel Taft, který tvrdí, že s touto situací nikdo nepočítal a je
potřeba jednat a poskytnutí prostory cca pro 50 uprchlíků je dle jeho slov v možnostech obce
Rozdrojovice. Dále pokračovala diskuze mezi zastupiteli a přítomnými občany. Zastupitel
Oldřich Pokorný si je vědom, že pokud budou ubytovány uprchlíci v budově Hostince U
Helánů, bude nutné se o tyto uprchlíky starat a on jako zastupitel obce Oldřich Pokorný se o
tyto uprchlíky bude starat. Při diskusi se hovořilo, také o problému začleňování uprchlických
dětí do školství. K tématu školství se přihlásil zastupitel Slouka, který doporučuje, aby se
zabránilo nesystémovému rozdělování, začleňování a navyšování kapacit jednotlivých tříd
v ZŠ a MŠ Rozdrojovice a veškeré případné tyto kroky byli pečlivě konzultovány se zástupci
ZŠ a MŠ Rozdrojovice. Poté nechal starosta hlasovat o tomto bodu.
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce schvaluje uvolnění finančních prostředků na vybudování zázemí v budově
č. p. 44 (Hostinec u Helánů) a poskytnutí této budovy pro potřeby nouzového ubytování pro
uprchlíky z Ukrajiny.
Výsledek hlasování: schváleno
Počet hlasů: pro 8
proti: 1

zdržel se: 0

K bodu 4
Starosta seznámil ZO a přítomné občany s nápadem k pořádání oslav Obce Rozdrojovice
k 620. výročí první písemné zmínce a k této oslavě bude potřeba uvolnit nějaké finance na
pořádání této akce. Starosta předal slovo zastupitelovi Karlu Taftovi, aby upřesnil podrobnosti
k této akci. Zastupitel Karel Taft, sdělil, že tato akce by se měla uskutečnit první týden
v měsíci září, měla by to být celodenní akce. Zastupitel Oldřich Pokorný doplnil, že jsou
k této akci plánovány různé aktivity a pracovní skupina pracuje na finální verzi k této akci.
Poté nechal starosta hlasovat o tomto bodu.
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce schvaluje uvolnění finančních prostředků na 620. výročí první písemné
zmínky o obci Rozdrojovice.
Výsledek hlasování: schváleno
Počet hlasů: pro 9
proti: 0

zdržel se:

K bodu 5
Starosta předložil ZO ke schválení Nájemní smlouvu na pozemek pod chatou na k. ú.
Kníničky. Jedná se o prodloužení a nahrazení novou nájemní smlouvou s nájemcem pozemku.
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce schvaluje Nájemní smlouvu na parc. č. 1682 k. ú. Kníničky o výměře 34
m2 pod chatou č. ev. 673 s nájemcem
…………………………………………………………………………. 40 Kč/m2/rok pod
chatou, 20 Kč/m2/rok ostatní plocha. ZO pověřuje starosty k uzavření smlouvy.
Výsledek hlasování: schváleno
Počet hlasů: pro 9
proti: 0

zdržel se:

K bodu 6
a) Starosta předložil ZO ke schválení Smlouvu o právo stavby na parc. č. 450/1 k. ú.
Rozdrojovice za účelem vybudování vodovodní a kanalizační přípojky pro výstavbu
RD na parc. č. 513/2 k. ú. Rozdrojovice pro investora manželé …………..
Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o právu stavby na parc. č. 450/1 k. ú. Rozdrojovice za
účelem vybudování vodovodní a kanalizační přípojky pro výstavbu RD na parc. č. 513/2 k. ú.
Rozdrojovice pro investora manželé …………... ZO pověřuje starosty k uzavření smlouvy.
Výsledek hlasování: schváleno
Počet hlasů: pro 9
proti: 0

zdržel se:

b) Starosta předložil ZO ke schválení Žádost na povolení vjezdu nad 7,5 t do lokality Za
Humny za účelem výstavby RD pro investora …………. Starosta dále sdělil, že bude
dle schválené dohody složena kauce na případné uhrazení oprav. Zastupitel Slouka se
dotázal, zda se bude do dohody nějak zapracovávat omezení příjezdu k pozemku
cestou mezi zahrádkami. Dle zastupitele Slouky neunese tato polní cesta zátěž těžkých
vozidel. Starosta odpověděl, že v dohodě budu povolen vjezd nad 7,5 t na účelovou
komunikaci U1 a dále se nijak dohoda upravovat nebude.
Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o udělení povolení k využívání pozemní účelové
komunikace U1 mezi obcí Rozdrojovice a stavebníkem ………………….. ZO pověřuje
starosty k uzavření dohody.
Výsledek hlasování: schváleno
Počet hlasů: pro 9
proti: 0

zdržel se:

c) Starosta předložil ZO ke schválení Žádost na podporu Mladých hodů částkou 75.000
Kč. Starosta vyzval přísedícího hlavního stárka, aby objasnil částku, o kterou mladí
krojovaní žádají. Hlavní stárek sdělil, že žádají o celých 75.000 Kč a že do výdajů sice
napsal částku 17.000 Kč, ale netroufá si odhadnout, jaké budou skutečné náklady a
příjmy a proto žádá celou částku 75.000 Kč. Zastupitelé se po diskuzi domluvili, že
bude proplacena částka za kroje, OSU a poté skutečný náklad na kapelu dle nově
vypracovaného jednoduchého rozpočtu. Dále se zastupitelé dohodli, že do usnesení
bude zařazeno deklarace, že bude zajištěno případné náhradní místo na pořádání
Mladých hodů, a to buď na hřišti Na Bahně, nebo v areálu „12“
Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce schvaluje Žádost o příspěvek z rozpočtu obce Rozdrojovice na pořádání
akce „Mladé hody v Rozdrojovicích“ formou uhrazení krojů, uhrazení poplatku na OSU a
rozdíl mezi vybraným vstupným a úhrady částky za kapelu. Dále Zastupitelstvo deklaruje
zajištění prostor na pořádání akce „Mladé hody“, a to v prostorách sálu U Helánů, v areálu
„12“ nebo na hřišti Na Bahně.
Výsledek hlasování: schváleno
Počet hlasů: pro 9
proti: 0

zdržel se:

d) Starosta předložil ZO ke schválení Žádost na uhrazení krojů pro malé krojované děti
částkou 15.000 Kč.
Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce schvaluje Žádost o příspěvek z rozpočtu obce Rozdrojovice na pořádání
akce „Mladé hody v Rozdrojovicích“ částkou 15.000 Kč na úhradu dětských krojů.
Výsledek hlasování: schváleno
Počet hlasů: pro 9
proti: 0

zdržel se:

Závěr
Závěrem starosta sdělil informaci kolem parkování vozidel kolem školy. Starosta řešil
problematiku s kuřimským starostou a bude zvažovat o spolupráci s městskou policií Kuřim.
Mezi ZO a přítomnými občany se na toto téma rozvedla diskuse.
Starosta vyzval přítomné občany k případným dotazům nebo problémům směrem
k zastupitelstvu obce. Jeden občan se dotázal na stav komunikace směrem na přehradu. Vadí
mu její špatný stav a co s tímto stavem je obec schopna dělat. Starosta odpověděl, že tato
problémová komunikace je řešena dlouhodobě a doposud nebylo žádné řešení, které by tuto
komunikaci majetkově narovnalo. Starosta dále sděluje, že tato komunikace je ve špatném
stavu a zasloužila by celkovou rekonstrukci ale výhled je daleký. Zastupitel Slouka dostal
myšlenku a dotazuje se a vyzývá zastupitele a přítomné občany, aby se uskutečnila
každoroční akce „Úklid Rozdrojovic“. ZO se společně domluvily, že akce „Úklid
Rozdrojovic“ proběhne v sobotu 2. dubna. Na závěr se rozvedla diskuse k tématu „Uprchlíci
z Ukrajiny“.

…………………………….
starosta obce

……………………………
místostarosta

Ověřovatelé zápisu: Věra Svrčinová……………………….
Jan Machát………………………
Zasedání ukončeno v 18:40 hod.
Zapsal:

Stanislav Slouka

……………………….

