ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE
13.12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ.
Zahájeno: 18,00 hod

Ukončeno: 18,35 hod

Přítomni zastupitelé: Josef Grmela, Jiří Szymsza, Dušan Škandera, Petr Lokaj,
Aleš Kolář, Jaroslav Voráč, Rudolf Tesař, Josef Jančík
Omluveni zastupitelé: Marie Kašpárková, Jaroslav Tihelka, Michal Štrajt,
Návrhová komise: P. Lokaj, A. Kolář
Zapisovatel: J. Grmela
Ověřovatelé zápisu: J. Jančík. J. Voráč

Program:
1. Zahájení
2. Plnění usnesení
3. Prodej a výměna obecních pozemků
4. Pronájem nebytových prostor
5. Prodej podílu 1/39 pozemků v SLD Niva
6. Smlouva o právu k pozemkům
7. Obecně závazná vyhláška o poplatcích za komunální
odpad
8. Prodej obecního vozidla
9. Změna rozpočtu
10. Diskuse
11. Závěr
Bod 1
Úvod zahájil starosta seznámením s vyvěšeným programem a kvůli nastalým okolnostem po vyvěšení jej
navrhl doplnit. Jako bod 6 – Smlouva o právu k pozemkům a ostatní body by se posunuly níže.
Zastupitelstvo celý doplněný program schválilo.
Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0
Starosta určil zapisovatele, navrhl a nechal schválit návrhovou komisi a ověřovatele zápisu, což
zastupitelstvo schválilo.
Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0
Bod 2
S plněním usnesení seznámil zastupitel R. Tesař. Zastupitelstvo vzalo jeho zprávu na vědomí.
Bod 3
Zastupitelstvo řešilo prodej a směnu těchto obecních pozemků:
- o pozemek p.č. st. 538/2 – 7 m2 požádali manželé M. a M. H., Rozstání.
Jako důvod uvedli, že tento pozemek se nachází pod jejich panelovou garáží. V diskusi
zastupitelstvo neshledalo problém a prodej za cenu za 1m2 / 10 Kč schválilo.
Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0
- o část pozemku p.č. 701/1 – 122 m2 požádal pan J. Z. Jako důvod uvedeno, že část obecního pozemku
zasahuje do jeho okolních pozemků a rád by je scelil, kvůli ostatním připravovaným pracím v budoucnu.
Starosta seznámil s geometrickým plánem, kde je vidět , že obecní pozemek nestandardně a nelogicky

protíná okolní pozemky. Zastupitelstvo pak schválilo prodej části parcely 701/1 – 122 m2 pro J.
Z.Blansko. Cena za
1m2 / 10 Kč.
Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0
- o prodej části pozemku a části směny p.č. 701/4 požádal pan A., který koupil okolní pozemky, kdy při
jejich geometrickém zaměření byly hranice s různými nepochopitelnými úhyby a rád by je narovnal, kvůli
oplocení. Zastupitelstvo uznalo důvody žádosti a část pozemku p.č. 701/4 – 211 m2 schválilo prodat za 10
Kč/1m2, a rovněž schválilo část pozemku p.č. 701/4 – 80 m2 směnit za část pozemku p.č. 791 – 80 m2 vše
pro T. A. Blansko.
Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0
Bod 4
Na vyvěšený záměr na pronájem nebytových prostor bývalé dětské ordinace v budově obecního úřadu se
přihlásil jen jeden zájemce, J. M. Brno, který tam chce kancelář, takže zastupitelstvo jemu pronájem
schválilo bez větších diskusí za smluvní cenu 1 500 Kč / měsíc + energie. Pronájem se schválil od 1.1.
2013 na dobu neurčitou( s možností měsíční výpovědi).
Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0
Bod 5
Později dohledané malé zbytky podílů ve Středomoravském lesním družstvu, kde naše obec celý podíl již
dříve prodala, nabídlo zastupitelstvo k prodeji i tuto část. Ozval se jediný zájemce, kterému zastupitelstvo
tento prodej schválilo. A to prodej 1/39 podílu ve Středomoravském lesním družstvu pozemků p.č. 1159/2
– 13 m2, 1163/3 – 41 m2 a 1163/4 – 42 m2 firmě LAKEWOOD, Jičín, Nové Město, za cenu 18 Kč.
Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0
Bob 6
V doplněném bodě starosta objasnil žádost f. PROGLES, která požádala naši obec o spolupráci a možnost
práva opravit na svoje náklady i obecní pozemky, které slouží jako lesní cesty. Svolení obce potřebují
žadatelé kvůli možné dotaci. Zastupitelstvo smlouvu projednalo a proti takové spolupráci, kdy nám může
někdo opravit naše cesty bez výdajů obce, nebyly žádné výhrady, proto schválilo Smlouvu o právu
k pozemku provést na těchto pozemcích stavbu nebo opatření mezi Obcí Rozstání a f. PROGLES s.r.o.
Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0
Bod 7
Novou vyhlášku přečetl starosta a uvedl, že zastupitelstvo s ní bylo včas seznámeno, navržené úlevy jsou
na základě obdržených financí za postavenou větrnou elektrárnu, takže se poplatek může snížit. Po diskusi
zastupitelstvo schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0
Bod 8
Starosta objasnil důvody prodeje starého auta Tatra 700. To obec obdržela zdarma, jako nepotřebné od
armády ČR pro hasiče i pro samosprávu. Auto jsme užívali 3 roky, ale neustále se něco opravovalo a
udržovalo, nehledě na velkou spotřebu pohonných hmot. Proto by bylo lepší vůz prodat a koupit hasičům
jiný. Na záměr prodeje přes veřejnou desku na internetu a ve vývěsce podali 3 zájemci své nabídky, takže
zastupitelstvo schválilo prodej té nejvyšší. Schválilo prodej osobního auta Tatra 700 pro J. K., Tursko, za
nabídnutou cenu 406 000 Kč.
Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0

Bod 9
Se změnou rozpočtu seznámil starosta a objasnil jednotlivé položky.

Rozpočtové opatření č. 5
položka
rozpočtové
skladby
4116
4116
4122
36122131
10312111
31132122
34122111

21196121
31135331
36395011
36395011
36395032
36395032
36395011
36395031
36395032
55125167
61155021
61155139
61155162
61155173
61155173

Kč
příjem
dotace z Úřadu práce, UZ 33113234 - státní podíl
dotace z Úřadu práce, UZ 33513234 - evropský podíl
dotace z kraj.úřadu - hasiči na odbornou přípravu UZ 14004
příjem z pronájmu pozemků (Agro družstvo - nová smlouva)
příjem za prodej dřeva
odvody odpisů ze ZŠ
pronájem kurtů
celkem

7 200,00
40 800,00
2 400,00
8 972,00
9 439,80
449 250,00
2 310,00
520 371,80

výdej
chodník - stráň
příspěvek na odpisy
veř.prospěšné práce - ÚP, UZ33113234-státní podíl
veř.prospěšné práce - ÚP, UZ33513234-evropský podíl
veř.prospěšné práce - ÚP,UZ33113234-státní podíl, zdr.poj.
veř.prospěšné práce - ÚP, UZ33513234-evrop.podíl, zdr.poj.
veř.prospěšné práce - doplatek
veř.prospěšné práce - sociální pojištnění
veř.prospěšné práce - zdravotní pojištění
školení, UZ 14004
ostatní osobní výdaje, UZ98193 - volby
materiál, UZ98193 - volby
služby telekomunikací - zřízení přípojky - Baldovec
cestovné, UZ98193
stravné, UZ98193
celkem

-60 000,00
449 250,00
7 124,40
40 371,60
75,60
428,40
60,00
9 883,00
5 784,00
2 400,00
27 583,00
867,00
4 631,20
1 134,00
3 642,00
493 234,20

rekapitulace
výše celkových příjmů původní rozpočet:
výše celkových výdajů původní rozpočet:
zapojení přebytku z minulých let:
zapojení přebytku z minulých let 1. rozpočtové opatření:
zapojení přebytku z minulých let 2.rozpočtové opatření:

v Kč
5 896 300,00
6 152 926,00
256 626,00
155 700,00
175 642,00

zapojení přebytku z minulých let 3. rozpočtové opatření:
zapojení přebytku z minulých let 4. rozpočtové opatření:
zapojení přebytku z minulých let 5.rozpočtové opatření:

Zastupitelstvo tuto změnu schválilo bez připomínek.
Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0
Bod 10
V diskusi nebyly žádné příspěvky.
Bod 11
Návrh na usnesení přečetl p.Lokaj. Po tomto úkonu starosta zasedání ukončil.

-107 261,77
783 399,61
-27 137,60

