
 
ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE 
14.12. 2017 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ. 
     Zahájeno:  18,00 hod                                                                              Ukončeno:   19,15 hod 
 
Přítomni zastupitelé:   Jiří Szymsza, Jaroslav Bezděk, Petr Lokaj, Dušan  Škandera, Jaroslav Voráč,  
                                     Rostislav Šmehlík, Petr Kraus, Jana Sedláková 
Omluveni zastupitelé: Vlasta Kučerová,  Jiří Hrstka, Miroslav Hrstka, 
 
Návrhová komise:  Jaroslav Voráč,  Rostislav Šmehlík 
Zapisovatel:  Jana Sedláková 
Ověřovatelé zápisu:  Petr Lokaj, Petr Kraus 
   
Program:     

1. Zahájení 
2. Prodej pozemků 
3. Sřednědobý výhled rozpočtu na rok 2019-2020 
4. Rozpočet na rok 2018 
5. Výběr uchazeče na zhotovení územního plánu 
6. Diskuse 
7. Závěr 

 
Bod 1 
Po zahájení seznámil starosta přítomné s programem, který navrhl ještě doplnit jako Bod 3 – 
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 – 2020. Další návrhy nebyly, ani připomínky, a 
zastupitelstvo program schválilo. 
Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Dále pak starosta určil zapisovatelku, a navrhl návrhovou komisi a ověřovatele zápisu. Jiné návrhy 
nebyly a zastupitelstvo vše schválilo. 
Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 2 
Jak starosta informoval, jedna z účastníků, které se také týká záměr prodeje pozemků okolo domu, 
požádala starostu o odklad řešení, z důvodu, že se nemůže zúčastnit zasedání a kvůli neshodám 
s ostatními účastníky odkupu. Po krátké diskusi, do které se připojili i p řítomní zájemci o odkup, 
nakonec zastupitelstvo prodej pozemku odložilo na další zasedání. 
 
Bod 3 
Starosta seznámil s výhledem rozpočtu na roky 2019 – 2020, který zastupitelstvo po krátké diskusi 
schválilo. 

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 - 2020 

příjmy (v K č) rok 2019 rok 2020 
1111 daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti      1 700 000       1 720 000    
1112 daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti           40 000            41 000    
1113 daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů         156 000          157 000    
1121 daň z příjmů právnických osob      1 600 000       1 610 000    
1211 daň z přidané hodnoty      3 050 000       3 060 000    
1511 daň z nemovitosti         506 000          507 000    
1333 poplatek za uložení odpadu-skládka            6 000               6 000    
1341 poplatek ze psů            5 000               5 000    
1343 poplatek za užívání veř.prostranství(ČAD Blansko)               700                 700    



1345 poplatek z ubytovací kapacity           20 000            21 000    
1356 příjmy úhrad za dobývání nerostů           18 000            19 000    
1361 správní poplatky            8 000               9 000    
1381 daň z hazardních her           24 000            25 000    
4112 dotace na výkon státní správy         121 000          122 000    

10312111 příjmy z prodeje dřeva           55 000            56 000    
23212111 stočné         650 000          660 000    
31132122 odvod odpisů - ZŠ         338 000          338 000    
34122111 příjmy z kurtů            4 000               5 000    
36122131 příjmy z pronájmů pozemků (Agro)           35 000            35 000    
36122132 příjmy z pronájmu bytů a nebytových prostor           66 000            66 000    
36322111 příjmy z pohřebnictví            8 000               8 000    
37252324 přijaté nekapitálové příspěvky (EKO-KOM)           45 000            48 000    
6171211 příjem ze služeb (doprava,hlášení)           19 000            20 000    

61712112 příjmy z prodaného zboží            2 000               3 000    
61713111 příjmy z prodeje pozemků            2 000               3 000    
63102141 příjmy z úroků               500                 500    
61712329 příjem od Eldaca - větrná elektrárna         150 000    
63102142 příjmy z podílů na zisku a dividend (spořitelna)           44 000            44 000    

celkem      8 523 200       8 739 200    
  

výdaje (v Kč) rok  2019  rok 2020  
kap. 1014 deratizace           11 000            11 000    
kap. 1031 - obecní les           99 000            78 000    
kap. 2212 - místní cesty, chodníky, prohrnování           50 000            50 000    
kap. 2292 - neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.           47 000            47 000    
kap. 2321 - náklady na provoz ČOV + obsluha         800 000          810 000    
kap. 3113 - škola      1 355 000       1 359 000    
kap. 3314 - knihovna           26 000            26 000    
kap. 3319 - kultura           46 000            48 000    
kap. 3326 - pořízení,zachování a obnova hodnot místního 
povědomí            2 000               2 000    
kap. 3399 - ostatní záležitosti kultury (balíčky starším občanům)           17 000            17 000    
kap. 3412 - sportovní zařízení v majetku obce           14 000            16 000    
kap. 3419 - tělovýchovná činnost           40 000            40 000    
kap. 3612 - bytové hospodářství            5 000               6 000    
kap. 3631 - veřejné osvětlení         234 000          237 000    
kap. 3632 - pohřebnictví           89 000            92 000    
kap. 3722 - svoz odpadu         330 000          340 000    
kap. 3723 - ostatní odpad + nebezpečený           99 000          100 000    
kap. 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň           50 000            52 000    
kap. 5512 - požární ochrana - dobrovolná část         120 000          130 000    
kap. 6112 - zastupitelstvo obce         830 000          850 000    
kap. 6171 - místní správa      2 200 000       2 300 000    
kap. 6402 - ostatní činnost            6 000               6 000    
celkem      6 459 000       6 617 000    
financování (do plusu) -    2 064 200    -  2 122 200    

rekapitulace po zapojení do výdajů úvěr -    1 264 196    -  1 322 196    
Obec má úvěr ve výši 8 mil. bude splácet 10 let, splátka 800004   
Začala splácet v roce 2016. V roce 2019 zbývá splácet 7 let 



 
Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 4  
S hlavním bodem zasedání, rozpočtem na rok 2018, seznámil důkladně starosta. 

Rozpočet obce Rozstání na rok 2018 
Výdajová část Kč 

kap. 1014 - deratizace 
                            11 
000     

kap. 1031 - obecní les 124 000   
kap. 2212 - místní komunikace 60 000   
kap.2212 - nové chodníky (naproti tiskárně) 10 000   
kap. 2221 - dopravní obslužnost 46 600   
kap. 2310 - vodovod 22 000   
kap. 2321 - ČOV, kanalizace 1 304 000   
kap. 3113 - škola 1 249 000   
kap. 3314 - knihovna 25 800   
kap. 3319 - kultura 40 000   
kap. 3399 - ostatní záležitosti kultury 17 000   
kap. 3326 - památky(pomník padlých,kostel) 2 000   
kap. 3412 - sportovní zařízení v majetku obce 15 000   
kap. 3419 - ostatní tělovýchovná činnost 45 000   
kap. 3612 - bytové hospodářství 13 000   
kap. 3631 - veřejné osvětlení 234 500   
kap. 3632 - pohřebnictví 191 500   
kap.3635 - pořízení územního plánu 250 000   
kap. 3639 - úřad práce - výdaje 100 000   
kap. 3722 - svoz popela  338 000   
kap. 3723 - ostatní odpad 95 000   

kap. 3745 - péče o zeleň 
                         120 
000     

kap. 5512 - požární ochrana 136 200   
kap. 6112 - zastupitelstvo obce 933 000   
kap. 6171 - místní správa 1 761 500   
kap. 6402 - vypořádní dotace na volby 31 300   
kap. 6409 - ostatní činnosti 8 000,00   
celkem výdaje 7 183 400,00   

Rozpočet obce Rozstání na rok 2018 
Příjmová část Kč 

daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti  1 610 000   
daň  z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné 
čin. 40 000   
daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 155 000   
daň z příjmů právnických osob 1 600 000   
daň z přidané hodnoty 3 050 000   
daň z nemovitosti 506 000   
poplatky za uložení odpadů - nová skládka 6 000   
poplatek ze psů 5 000   



poplatek za užívání veř. prostranství (ČAD Blansko) 700   
poplatek z ubytovací kapacity (Camping Baldovec + 
ostatní) 22 000   
příjmy úhrad za dobývání nerostů 18 000   
správní poplatky 10 000   
daň z hazardních her 23 000   
dotace na výkon státní správy 119 000   
ÚP - UZ 13101 90 000   
odvod odpisů - ZŠ 338 000   
příjmy z prodeje dřeva 60 000   
stočné  650 000   
pronájem kurtů 4 000   
příjmy z pronájmů pozemků (Agro) 35 000   
příjmy z pronájmu bytů a nebytových 66 000   
příjmy z pohřebnictví 10 000   
přijaté nekapitálové příspěvky (EKO-KOM) 48 000   
příjmy ze služeb (doprava, hlášení) 20 000   
příjy z prodaného zboží 4 000   
příjmy z prodeje pozemků 5 000   
příjmy z úroků 500   
příjmy z podílů na zisku a dividend (spořitelna) 44 000   
celkem příjem      8 539 200,00     
zapojení přebytku z minulého roku -    1 355 800,00     

      7 183 400,00     
V diskusi se vždy ujasnily jednotlivé kapitoly rozpočtu a zastupitelstvo jej pak celý schválilo. 
Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 5 
Starosta ujasnil, že se pracuje na novém územním plánu obce a je třeba vybrat zpracovatele celé 
dokumentace. Starosta informoval, že provedl výběr poptávkovým řízením, kdy oslovil 7 uchazečů a 
nabídky přišly celkem 4. Protože jediným kritériem byla cenová nabídka, výběr je celkem 
jednoznačný, protože nejlepší cenu nabídl Ing. arch. Martin Vávra. Zastupitelstvo ještě nahlédlo do 
referencí tohoto dodavatele, a protože byly kladné a dostačující, ing. Vávru schválilo jako 
zhotovitele celého územního plánu obce. 
Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 6 
V diskusi informoval starosta o nabídce pro obec, kdy původní majitelé museli dokončit dodatečné 
dědictví pozemku p.č. 40, který obec vlastní z jedné poloviny, kterou již od těchto majitelů 
odkoupila. Pozemek je důležitý, protože v něm jsou uloženy sítě kanalizace a plynovodu, slouží jako 
komunikace. Jelikož je však požadovaná cena vysoká, má za úkol starosta řešit s majiteli kompromis. 
- paní B.  - požaduje umístění dopravních značek se zákazem stání na komunikaci od mostu směrem 
k jejímu domu. Prý si zdejší občané parkují svoje auta na obecní cestě a je tak ztížen průjezd. 
Navrhuje, ať si každý parkuje na svých pozemcích.  – Starosta – reagoval už na první žádost paní B., 
ale samozřejmě se to majitelům domů nelíbí, a že je žadatelka sama na tento návrh, že to nikomu 
jinému nevadí. Paní B. namítla, že má problém s průjezdem i její soused z vedlejšího domu.  – 
Starosta jednal o možnosti ježdění z druhé strany, kde je cesta pěkná a bezproblémová,  přímo 
k domu paní B. Ta odmítla, že nebude stále objíždět.   – Starosta tedy uvedl, že se tím bude 
zastupitelstvo v budoucnu zabývat a pak se uvidí.  
 
Bod 7 



S návrhem na usnesení seznámil pan Šmehlík a starosta zasedání ukončil. 
 


