
ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO 
DNE 25.7. 2016 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ. 
 
     Zahájeno:  18,00 hod                                                                           Ukončeno:   18,40 hod 
 
Přítomni zastupitelé:   Jiří Szymsza,  Dušan  Škandera, Jaroslav Bezděk, Petr Lokaj, Jiří 
Hrstka 
                                    Vlasta Kučerová, Rostislav Šmehlík, Miroslav Hrstka, Jana Sedláková,  
   
Omluveni zastupitelé:  Petr Kraus,  Jaroslav Voráč 
 
Návrhová komise:  J. Hrstka, M. Hrstka  
Zapisovatel:  V. Kučerová 
Ověřovatelé zápisu:  Petr Lokaj, D. Škandera 
 
Program:     
 1.   Zahájení 
 2.   Schválení zástupce pro pořízení územního plánu 
 3.   Schválení pořizovatele územního plánu 
 4.   Odkup pozemku do majetku obce 
 5.   Prodej obecních pozemků 
 6.   Pronájem obecních prostor    
 7.   Změna rozpočtu 
 8.   Dodatek ke smlouvě na opravu cest 
 9.   Vyjádření k posudku dobývacího prostoru Rozstání 
10.  Diskuse 
11.  Závěr 
 
 
Bod 1 
Po úvodním zahájení seznámil starosta s vyvěšeným programem, který zastupitelstvo bez 
doplnění schválilo. 
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Starosta určil zapisovatelku a navrhl návrhovou komisi a ověřovatele zápisu. Také tyto 
zastupitelstvo schválilo. 
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 2 
Jak starosta ujasnil, aby se mohlo zahájit pořízení nového územního plánu, je třeba schválit 
zástupce za obec. Zastupitelstvo schválilo starostu obce jako zastupitele, který bude 
spolupracovat s pořizovatelem při vypracování územního plánu ve smyslu ust. § 47, 50, 52 a 
53 stavebního zákona. 
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 3 
V návaznosti na předchozí bod je třeba také schválit pořizovatele ÚP. Zastupitelstvo schválilo 
jako pořizovatele územního plánu: Magistrát města Prostějova, Odbor územního plánování a 
památkové péče, odd. územního plánování, nám. T.G. M. 130/14, 796 01 Prostějov. 
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 



 
Bod 4 
Starosta seznámil s nabídkou na odkup poloviny pozemku do majetku obce. Jedná se o část 
místní komunikace a celkem jen 36 m2, kdy nebyl tento pozemek vyřešen v minulosti 
v dědictví a spolumajitelé pozemků nechtějí již dědictví kvůli tak malému pozemku 
dodělávat, proto nabídli odkup obci. Protože zbytek zřejmě propadne v roce 2023 státu, pak 
by měla obec, jako spolumajitel předkupní právo na odkup i zbytku pozemku. Zastupitelstvo 
schválilo odkup části pozemku p.č. 40 - 36 m2 do majetku obce od spolumajitelů:  1/6 od K. 
J. Prostějov, 1/6 od K. J., Jedovnice a 1/6 od P. L., Ostrov u Macochy, za cenu 20 Kč 1/m2. 
Zastupitelstvo bere na vědomí, že zbývající 3/6 zůstávají v majetku zemřelé osoby a tato část 
se bude řešit v budoucnu po ujasnění a převedení na nového majitele. 
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
 
Bod 5 
Starosta seznámil se žádostí o odkup pozemku. Zastupitelstvo schválilo prodej části obecního 
pozemku p.č. 270/37 – 126 m2, pro kupujícího F. H., Baldovec, kdy podle geometrického 
plánu č.487-041/2016 vznikly nové parcely 270/56 – 11 m2 a 270/57 – 115 m2. Cena je 10 
Kč/1m2. 
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0  
 
Dále schválilo prodej obecního pozemku p.č. 700/6 – 32 m2 pro kupujícího P. K., Brno. Cena 
je 10 Kč/1m2. 
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 6  
Protože už přešla pošta do provozu na pošta Partner, je třeba pracovnici schválit nájemní 
smlouvu, kvůli dodavatelům služeb. Zastupitelstvo schválilo od 1.8. 2016 pronájem 
provozovny pošta Rozstání v budově obecního úřadu pro nájemce P. Č., Rozstání , za cenu 1 
Kč/rok. 
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 7 
Starosta objasnil provedená rozpočtová opatření: 
 

        Rozpočtové opatření č. 5 
položka 

rozpočtové příjem Kč 
skladby     

61713111 příjem z prodeje pozemků               1 000,00     
      
      

celkem               1 000,00     
výdej 

23105362 
platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 
I.Q.16 -             7 000,00     

36395132 pracovní obuv                  900,00     
      



celkem -             6 100,00     
 

rekapitulace 
výše celkových příjmů původní rozpočet:  v Kč 
výše celkových výdajů původní rozpočet:        7 509 600,00     
zapojení přebytku z minulých let:      10 638 700,00     
zapojení přebytku z minulých let 1. 
rozpočtové opatření:        3 129 100,00     
zapojení přebytku z minulých let 2. 
rozpočtové opatření -         272 260,00     
zapojení přebytku z minulých let 3.rozpočtové 
opatření                  660,00     
zapojení přebytku z minulých let 4.rozpočtové 
opatření             78 300,00     
zapojení přebytku z minulých let 5. 
rozpočtové opatření -           69 900,00     

-             7 100,00     
 
 
 
 
 

položka 
rozpočtové 

Rozpočtové opatření č. 6 Kč 

skladby příjem  
1333 poplatek za uložení               6 000,00    
1343 poplatek za užívání veř.prostranství                  300,00    
4116 dotace z ÚP - UZ  104113013             32 000,00    
4116 dotace z ÚP - UZ  104513013           140 000,00    
4213 investiční přijaté transfery UZ 54190877-SFŽP           154 651,35    
4216 ostatní invest.přijaté transfer. UZ 54515825-Min.živ.pros.        2 629 072,40    

36322111 příjmy z nájmů hrobů               4 000,00    
61712112 příjmy za prodej zboží(pytle,popelnice)                  800,00    

 celkem        2 966 823,75     
 výdej  

23106349 náklady osazení (čp.79)               4 000,00    
23215163 pojištění ČOV             39 900,00    
23216121 budovy, stavby  -           39 900,00    
36315163 pojištění avie                  800,00    
36395424 náhrada nemoc UZ 104113013                  350,00    
36395424 náhrade nemoc  UZ 104513013               1 500,00    
37455139 materiál - roundap,ND křovinořez,mulčovací kůra               4 000,00    
55125134 pracovní stejnokroj               1 600,00    
363695011 veř.prospěšné práce UZ 104113013             25 000,00    



36395011 veř.prospěšné práce UZ 104513013             40 000,00    
   
   
 celkem             77 250,00    
 rekapitulace v Kč 
 výše celkových příjmů původní rozpočet:         7 509 600,00    
 výše celkových výdajů původní rozpočet:      10 638 700,00    
 zapojení přebytku z minulých let:        3 129 100,00    
 zapojení přebytku z minulých let 1. rozpočtové opatření: -         272 260,00    
 zapojení přebytku z minulých let 2. rozpočtové opatření                  660,00    
 zapojení přebytku z minulých let 3.rozpočtové opatření             78 300,00    
 zapojení přebytku z minulých let 4.rozpočtové opatření -           69 900,00    
 zapojení přebytku z minulých let 5. rozpočtové opatření -             7 100,00    
 zapojení přebytku z minulých let 6.rozpočtové opatření -      2 889 573,75    

 
Zastupitelstvo vzalo  na vědomí rozpočtová opatření č.5 a č.6. 
 

 
Bod 8 
Po dokončení prací na opravách místních komunikací byly všechny vícepráce a méněpráce 
upraveny v dodatku ke smlouvě. Protože je třeba vyvěsit také tento dodatek na portál 
veřejných zakázek do 15 dnů od podpisu, starosta jej již podepsal a vyvěsil. Zastupitelstvo 
bylo s jeho zněním seznámeno a schválilo Dodatek č.1  ke smlouvě o dílo č. 
841/NCSB/043/2016 na akci Obec Rozstání – oprava místních komunikací. 
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
  
Bod 9 
Zastupitelstvo projednalo a vzalo na vědomí zpracovaný posudek ing. Pavlou Žídkovou 
Dobývání stavebního kameniva v dobývacím prostoru Rozstání. Podle posudků odborných 
firem a vyjádření dotčených orgánů je vše v pořádku a nejsou výhrady proti záměru. 
Zastupitelstvo v diskusi naznalo, že je třeba, aby odborníci posoudili celou věc, a jedině ti 
mohou záměr ovlivnit. 

 
Bod 10 
Starosta v diskusi informoval o záměru lesů ČR, že budou provádět udržovací práce v potoku 
v části okolo mostu v Baldovci. Termín srpen 2016 – březen 2017. 
Dále seznámil starosta se žádostí pana P. K. o odkupu části obecních pozemků kolem jejich 
domu. Jelikož sousedé nic nenamítají, ani zastupitelstvo by proti záměru výhrady nemělo. 
Posledním příspěvkem starosty bylo upřesnění a ujasnění, kde všude opravovat chodníky. Že 
jsou žádosti občanů, udělat je i tam, kde ještě nebyly, ale jsou připraveny obrubníky. 
Zastupitelstvo uznalo, že je třeba dodělat vše.    

 
Bod 11 
Návrh na usnesení přečetl zastupitel J. Hrstka a starosta zasedání ukončil. 

 
 
 



 
 


