
OBEC ROZDROJOVICE 
 

 

Zápis 

 

 

z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konaného dne 17. 10. 2022 v 17:00 

hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu. 

 

 

Přítomni: Daniel Stráský, Stanislav Slouka, Tomáš Kudela, Jiří Mička, Pavel Merčák, Lenka 

Prokešová, Aleš Richter, Zdeňka Slepičková, Zdeněk Veselý 

 

Ověřovatelé: Jiří Mička, Zdeněk Veselý 

 

Zahájení 

 

Zasedání zahájil a ujmul se vedení dosavadní starosta pan Daniel Stráský, který seznámil 

přítomné s průběhem ustavujícího zasedání. Starosta pověřil Stanislava Slouku zapisovatelem 

ustavujícího zasedání. 

 

Složení slibu členů zastupitelstva dle § 69 odst. 2 zákona o obcích 

Starosta přečetl slib zastupitele a vyzval všechny zastupitelé, aby jednotlivě slovem „slibuji“, 

tento slib stvrdili a podepsali předložený text slibu. 

 

Po složení slibu starosta konstatuje, že je zasedání za usnášeníschopné a jmenoval ověřovatele 

zápisu pana Jiřího Mičku a pana Zdeňka Veselého, a doplnil program o bod č. 7. Starosta se 

dotázal zastupitelů o případné doplnění programu. Nikdo ze zastupitelů program nedoplnil. 

Poté nechal hlasovat o programu jednání. 

 

 

Program:    

 

1) Určení ověřovatelů zápisu. 

2) Schválení programu jednání. 

3) Volba starosty, místostarosty. 

a) určení počtu místostarostů. 

b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 odst. 1 

písm. a/ zákona o obcích). 

c) stanovení způsobu volby (aklamace – veřejné hlasování). 

d) volby starosty. 

e) volba místostarosty. 

f) určení uvolněného zastupitele. 

4) Zřízení finančního a kontrolního výboru. 

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru. 

b) volba předsedy finančního výboru. 



návrh - Ing. Zdeňka Slepičková. 

c) volba předsedy kontrolního výboru. 

návrh – Mgr. Tomáš Kudela. 

5) Ustavení výborů zastupitelstva. 

a) výbor pro výstavbu. 

návrh – Pavel Merčák. 

b) výbor sociální a kulturní. 

návrh – Lenka Prokešová. 

c) výbor informační a komunikační. 

návrh – Aleš Richter. 

6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 

odst. 2 zákona o obcích). 

 starosta  - 36.112 Kč. 

 místostarosta – 32.501 Kč. 

 předseda výboru – 3.611 Kč. 

 člen výboru – 3.010 Kč. 

 člen zastupitelstva – 1.805 Kč. 

 

7) Pověření starosty jako zastupitele pro Územní Plán. 

 

8) Závěr. 

 

 

K bodu 1 a 2 

 

Usnesení č. 1: 

Zastupitelstvo obce schvaluje program ustavujícího zasedání zastupitelstva a ověřovatele 

zápisu. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

Počet hlasů: pro   9                   proti: 0                     zdržel se:  

 

 

 

K bodu 3 

 

a) Starosta navrhuje pro volební období 2022 – 2026 jednoho místostarostu obce. 

 

Usnesení č. 2: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje na volební období 2022 - 2026 jednoho místostarostu obce. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

Počet hlasů: pro   9                   proti: 0                     zdržel se: 



b) Starosta navrhuje na uvolněného zastupitele starostu nebo místostarostu obce, nikoliv 

oba dva dohromady. 

 

Usnesení č. 3: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje na pozici uvolněného zastupitele starostu nebo místostarostu 

obce, nikoliv obě pozice dohromady. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

Počet hlasů: pro   9                   proti: 0                     zdržel se:  

 

 

c) Starosta navrhuje volbu hlasování aklamací (veřejná volba). 

 

Usnesení č. 4: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje hlasování aklamací. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

Počet hlasů: pro   9                   proti: 0                     zdržel se:  

 

 

d) Starosta se dotázal zastupitelů, kdo by měl zájem vykonávat funkci starosty obce. 

Nikdo ze zastupitelů se nepřihlásil. Starosta proto navrhuje na pozici starosty obce 

svoji osobu Ing. Daniel Stráský. 

 

Usnesení č. 5: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje na pozici starosty obce na období 2022 – 2026 pana  

Ing. Daniela Stráského. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

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

 

 

e) Starosta se dotázal zastupitelů, kdo by měl zájem vykonávat funkci místostarosty 

obce. Nikdo ze zastupitelů se nepřihlásil. Starosta proto navrhuje na pozici 

místostarosty obce Stanislava Slouku. 

 

Usnesení č. 6: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje na pozici místostarosty obce na období 2022 – 2026 pana 

Stanislava Slouku. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

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

 

 

 

 



f) Starosta navrhuje na uvolněnou funkci místostarosty obce. 

 

Usnesení č. 7: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje na uvolněnou pozici místostarosty obce. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

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

 

K bodu 4 

 

a) Starosta navrhuje, aby finanční a kontrolní výbory, byly tvořeny minimálně třemi 

členy. 

 

Usnesení č. 8: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje minimální počet ve finančním a kontrolním výboru na tři členy. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

Počet hlasů: pro   9                   proti: 0                     zdržel se:  

 

 

b) Starosta navrhuje na předsedu finančního výboru Ing. Zdeňku Slepičkovou. 

 

Usnesení č. 9: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje na předsedu finančního výboru Ing. Zdeňku Slepičkovou. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

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

 

 

c) Starosta navrhuje na předsedu kontrolního výboru Mgr. Tomáše Kudely. 

 

Usnesení č. 10: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje na předsedu kontrolního výboru Mgr. Tomáše Kudely. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 5 

 

a) Starosta navrhuje na předsedu výboru pro výstavbu pana Pavla Merčáka. 

 

Usnesení č. 11: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje na předsedu pro výstavbu pana Pavla Merčáka. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

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

 

b) Starosta navrhuje na předsedu sociálního a kulturního paní Lenku Prokešovou. 

 

Usnesení č. 12: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje na předsedu výboru sociálního a kulturního paní Lenku 

Prokešovou. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

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

 

 

c) Starosta navrhuje na předsedu výboru informační a komunikační pana Aleše Richtera. 

 

Usnesení č. 13: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje na předsedu výboru informační a komunikační pana Aleše 

Richtera. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

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

 

 

K bodu 6 

 

Starosta přečetl jednotlivé částky pro jednotlivé funkce odměn pro zastupitele obce. 

 

Usnesení č. 14: 

 

Zastupitelstvo obce stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc 

v následujících částkách: 

 

starosta 36.112 Kč 

místostarosta 32.501 Kč 

předseda výboru 3.611 Kč 

člen výboru 3.010 Kč 

člen zastupitelstva 1.805 Kč 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

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



K bodu 7 

 

Starosta navrhuje pověřit svoji osobu, jako zastupitele pro vyřizování změn Územního plánu 

obce Rozdrojovice. 

 

Usnesení č. 15: 

 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce Ing. Daniela Stráského k vyřizování a zastupování 

při změnách Územního plánu Rozdrojovice. 

 

Výsledek hlasování: schváleno 

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

 

 

Závěr 

 

Na závěr starosta shrnul dnešní ustavující zastupitelstvo a sdělil, že je nově složené 

zastupitelstvo plně vykonávající. Starosta poté oslovil přítomnou šéfredaktorku 

………………., jestli by byla ochotna nadále vést a vytvářet Zpravodaj obce. ……………. 

sdělila, že následující rok pokračovat bude a případně dá vědět dostatečně dopředu, kdyby ji 

někdo měl vystřídat. Následně měla ……….. prosbu k zastupitelstvu, kdo bude psát 

příspěvky do rubriky „Zprávy ze zastupitelstva“. Po domluvě se dohodly se zastupitelem 

Alešem Richterem. 

Starosta zdůraznil jeden podstatný úkol pro následující 4 roky, a to zapojit a vychovat mladou 

generaci k zapojení a spolupráci o vedení  a chod obce. Starosta seznámil občany 

s následnými 4 roky, co se bude budovat a opravovat. Jedná se o opravu komunikací, 

rekonstrukci Hostince U Helánů a rekonstrukci středu obce. 

Dále starosta vyzval přítomné občany k dotazům a připomínkám k zastupitelstvu obce. Jedna 

občanka se dotázala, které silnice se budou opravovat. Starosta odpověděl, že se jedná o 

komunikace v ulici Pod Školou. Další občan s i postěžoval na chybějící chodníky v ulici Na 

Březině. Starosta odpověděl, že budování chodníku v ulici Na Březině je otázkou vzdálenější 

budoucnosti, priorita vybudování chodníku je v ulici Brána. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

   starosta obce                                                                                  místostarosta 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Veselý               ………………………. 

                                  

                                 Jiří Mička          ……………………… 

 

Zasedání ukončeno v 17:30 hod. 

 

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

 

 


