
       ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE     
       16.3. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V BALDOVCI. 
 
     Zahájeno:  18,00 hod                                                                                             Ukončeno:   18,35 hod 
 
Přítomni zastupitelé:  Josef Grmela, Jiří Szymsza, Jaroslav Tihelka, Marie Kašpárková,                         
                                   Rudolf Tesař, Petr Lokaj,  Aleš Kolář, 
  
Omluveni zastupitelé:  Jaroslav Voráč, Dušan Škandera, Michal Štrajt, Josef Jančík 
 
Návrhová komise:  J. Tihelka, P. Lokaj 
Zapisovatel:  M. Kašpárková 
Ověřovatelé zápisu:  R. Tesař,  A. Kolář 
 
Program:     
 1.   Zahájení 
 2.   Plnění usnesení 
 3.   Prodej obecních pozemků 
 4.   Schválení příspěvku od OL kraje + smlouvy 
 5.   Poptávkové řízení malého rozsahu 
 6.   Změna rozpočtu na rok 2012 
 7.   Prodej hasičské Avie 
 8.   Diskuse  
 9.   Závěr 
 
Bod 1 
Zasedání zahájil starosta obce, kdy po přivítání zúčastněných seznámil s vyvěšeným programem, který 
navrhl doplnit jako bod č.7 – Prodej hasičské Avie. Zastupitelstvo program schválilo i s doplněným bodem. 
Hlasování: Pro – 7, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Navrženou návrhovou komisi, ověřovatele zápisu i zapisovatelku rovněž zastupitelstvo schválilo. 
Hlasování: Pro – 7, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 2 
S plněním usnesení seznámil zastupitel p.Grmela. Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí. 
 
Bod 3 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo prodej obecních pozemků pro: 
      - manžele M. a M.Š., Rozstání, část pozemku p.č. 2018/1 – 56 m2. Cena 5 Kč/1 m2. 
      - manžele J. a J.V., Rozstání, pozemek 2018/16 – 75 m2. Cena 5 Kč/1 m2.                       
      - manžele J.  a M., Rozstání, pozemek p.č. 79/4 – 88 m2. Cena 5 Kč/1m2. 
      - paní D. Š., Brno, část pozemku p.č. 2018/10 – 49 m2. Cena 5 Kč/1 m2. 
      - paní J. K., Brno, část pozemku p.č. 270/4 – 60 m2. Cena – 5 Kč/1 m2. 
Hlasování: Pro – 7, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 4 
Starosta seznámil, že byla naší obci poskytnuta dotace 12 500 Kč na dobrovolné hasiče od OL kraje. Jednou 
z podmínek je schválení přijetí příspěvku od OL kraje, s tím, že obec Rozstání dofinancuje nejméně stejnou 
částku na pořízení vybavení JSDH. Dále je třeba schválení Smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi obcí a OL 
krajem. Zastupitelstvo vše schválilo jednohlasně. 
Hlasování: Pro – 7, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 5 
Starosta informoval o záměru zahájit výběrová řízení na další dokumentace nutné pro budování čističky při 
obdržení dotací, o které budeme brzy žádat v připravované výzvě z OPŽP. Pokud by dotace byla přidělena, 
měli bychom potřebná výběrová řízení a nemuseli bychom se později s tímto zdržovat. Zastupitelstvo 



schválilo zahájit poptávkové řízení na akci „Obec Rozstání  – ČOV a stoková síť“ a rozeslat Výzvu k podání 
cenové nabídky na zajištění služeb souvisejících se zpracováním dokumentace k územnímu řízeni, 
dokumentace k zadání stavby, vč. výběrového řízení na dodavatele stavby, dokumentace pro provádění 
stavby, dokumentace skutečného provedení, dokumentace kanalizačních přípojek na veřejném prostranství.     
Hlasování: Pro – 7, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 6 
Starosta uvedl, že nám již Lipovec poslal vyčíslenou sumu na školáky, kteří chodí do lipovecké školy, proto 
je nutné tuto částku přidat do rozpočtu. Také nám bylo posláno více financí na státní správu, takže se též 
musí přidat do této kapitoly. Celou změnu č.1 rozpočtu na rok 2012 starosta přečetl a zastupitelstvo ji 
schválilo. 
 

Rozpočtové opatření č. 1 

položka 
rozpočtové výdej: Kč 

skladby     
31135321 neinvestiční náklady na žáky - Lipovec ZJ 035         196 200,00     
23215171 oprava kanalizace -       380 000,00     
23216121 rekonstrukce kanalizace         380 000,00     

  příjem   
4112 příspěvek na výkon státní správy           40 500,00     

rekapitulace v Kč 
výše celkových příjmů původní rozpočet:       5 896 300,00     
výše celkových výdajů původní rozpočet:      6 152 926,00     
zapojení přebytku z minulých let:         256 626,00     
zapojení přebytku z minulých let 1. 
rozpočtové opatření:         155 700,00     

 
Hlasování: Pro – 7, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 7 
Starosta upřesnil doplnění bodu do programu, že záměr na prodej Avie byl vyvěšen, ale až nyní se ozvala 
obec Vysočany, která měla zájem o odkup tohoto hasičského vozu již dříve. Zastupitelstvo po krátké diskusi 
schvaluje prodej hasičské Avie obci Vysočany – Housko za cenu 49 000 Kč. 
Hlasování: Pro – 7, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 8 
V diskusi seznámil přítomné starosta s inventarizační zprávou za rok 2011. 
p.H. – kdy se bude pokračovat v opravě silnice na Baldovec?  Starosta od 2.4. do 30.6.  
pí. B. – nedodělky v opravě asfaltu v Baldovci.   Starosta  - má slíbeno od firmy udělat, připomene 
 
Bod 9 
Návrh na usnesení přečetl p. Lokaj a starosta zasedání ukončil. 
 


