ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO
DNE
30.8. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V BALDOVCI.

Zahájeno: 18,00 hod
hod

Ukončeno: 19,05

Přítomni zastupitelé: Josef Grmela, Jiří Szymsza, Jaroslav Tihelka, Michal Štrajt, Dušan
Škandera,
Josef Jančík, Petr Lokaj
Omluveni zastupitelé: Marie Kašpárková, Aleš Kolář, Jaroslav Voráč, Rudolf Tesař

Návrhová komise: P. Lokaj, D. Škandera
Zapisovatel: M. Štrajt
Ověřovatelé zápisu: J. Grmela, J. Jančík
Program:
1. Zahájení
2. Plnění usnesení
3. Žádost Občanského sdružení Rozšťánci o pronájem obecních pozemků
4. Diskuse
5. Závěr
Bod 1
Na úvod přečetl starosta vyvěšený program, a protože jeho doplnění nebylo nutné, nechal jej
schválit.
Hlasování: Pro – 7, Proti – 0, Zdržel se – 0
Starosta určil zapisovatele a zastupitelstvo schválilo také návrhovou komisi a ověřovatele
zápisu.
Hlasování: Pro – 7, Proti – 0, Zdržel se – 0
Bod 2
S plněním usnesení seznámil přítomné p. Tihelka. Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí.
Bod 3
Starosta seznámil se žádostí a záměrem Občanského sdružení Rozšťánci, kdy chtějí požádat o
dotace z MAS na oplocení fotbalového hřiště, výměnu laviček a střídaček, s možným
umístěním herních prvků. K tomu potřebují pronájem hřiště a okolních pozemků, protože je to
podmínka žádosti o dotace. Pak předal starosta slovo předsedkyni obč. sdružení paní H. - Ta
upřesnila podrobný popis jejich záměru a seznámila zastupitelstvo s projektovou
dokumentací. - Přítomný starosta Sokola Rozstání, pan V. S., se vyjádřil, že výbor neměl
možnost se se záměrem OS seznámit, a že potřebují čas na promyšlení, jak se k tomu postaví.
– Paní H. vysvětlila, proč je vše tak na rychlo, a že se není čeho obávat a vše činí s nejlepšími
úmysly pro blaho všech uživatelů hřiště. –Starosta přečetl plné znění navrhované smlouvy o
nájmu pozemků. V diskusi bylo navrženo, aby se doplnil bod, že v případě pronájmu mohou
hřiště a pozemky bezplatně užívat všichni i nadále, jako doposud. –Starosta uvedl, že toto
doplnění má již zaneseno v návrhu na usnesení, kdy nechal přečíst znění tohoto návrhu,
protože smlouvu četl před zasedáním a zmínka o užívání ostatních zájemců tam chybí. Poté

nechal starosta hlasovat o návrhu na usnesení, kde obec pronajímá požadované pozemky
p.č.1492/2, 1487/2, 1927/3, 1489/3 a 1926/1 Občanskému sdružení Rozšťánci za cenu 5 Kč/ 1
rok na dobu 7 let, s doplněním smlouvy, že pronájem je podmíněn tím, že pronajaté pozemky
může bezplatně bez omezení užívat kdokoliv a budou i nadále sloužit současnému využívání.
Zastupitelstvo pronájem a doplněnou smlouvu schválilo.
Hlasování: Pro – 7, Proti – 0, Zdržel se – 0
Bod 4
V diskusi pí.M.J. upozornila na vyvrácenou dopravní značku, dotaz na dokončení fasády
obchodu v Baldovci, a kdy se zasypou chodníky pískem. Dále pochválila spolupráci
s f.PEDOP za úklid a kropení silnice.
Starosta – značku nechá opravit co nejdříve, na fasádu se ještě chvíli počká, chodníky- bylo
domluveno, že se nechají „sednout“ a zasypou se, takže hned příští týden, pokud už bude
opravena multikára, by se mohly udělat.
p.R.H. – nechat zvýraznit sloup v Baldovci na náměstíčku, aby do něj někdo z řidičů nevrazil.
p. F. H. – jak to vypadá s čističkou. Starosta – v červenci byla vyhlášena výzva, začátkem
srpna se podala žádost na dotace z Operačního programu životního prostředí, teď se doplňují
požadované materiály v Olomouci, a pak jde žádost do Prahy, kde se budou ještě možná
doplňovat nějaké doklady, a pak celkově vyhodnocovat. Snad do konce letošního roku
budeme znát výsledek, zda dotace dostaneme.
p.V.S. – málo kontejnerů na bioodpad. Starosta – že je to novinka, která se v letošním roce
zkouší, vyhodnocujeme poznatky občanů a dále se svozovou firmou budeme řešit. Ať jsou
občané shovívaví, než se vše sladí podle potřeb.
pí.O.H. – dotaz na přítomného zastupitele a starostu hasičů p.D. Škanderu – zda je možná
spolupráce hasičů s OS Rozšťánci? p. Škandera - Ano. -pí.H. – nedorozuměním dochází
k neshodám v termínech pořádaných akcí. Starosta – chce svolat zástupce všech složek
v obci, aby se termíny na další rok upřesnily předem a tím se nedorozuměním zamezilo.
pí. H. – je třeba odstranit tuje, které už překážejí v místním chodníku v zatáčce u obchodu.
Starosta – bude se řešit s majiteli tují.
Bod 5
Návrh na usnesení přečetl p.Lokaj a starosta zasedání ukončil.

