
ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE 
29.12. 2017 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ. 
     Zahájeno:  18,00 hod                                                                                 Ukončeno:   19,30 hod 
 
Přítomni zastupitelé:   Jiří Szymsza, Jaroslav Bezděk, Petr Lokaj, Dušan  Škandera, Jaroslav Voráč, 
                            Miroslav Hrstka, Rostislav Šmehlík, Petr Kraus, Jana Sedláková, Vlasta Kučerová,   
 
Omluveni zastupitelé: Jiří Hrstka,  
 
Návrhová komise:  Petr Lokaj, Dušan Škandera 
Zapisovatel:  Vlasta Kučerová 
Ověřovatelé zápisu:  Rostislav Šmehlík, Miroslav Hrstka 
   
Program:     
 1.   Zahájení 
 2.   Prodej pozemků 
 3.   Rozpočet školy na rok 2018 
 4.   Střednědobý výhled rozpočtu školy 
 5.   Projednání zadání územního plánu 
 6.   Žádost o možnost parkování na obecním pozemku 
 7.   Odměny členů dobrovolných hasičů 
 8.   Odměny zastupitelstva obce 
 9.   Rozpočtová opatření 
10.  Uzavření rozpočtu obce za rok 2017   
11.  Žádost o dotaci z POV  
12.  Diskuse   
13.  Závěr 
 
Bod 1 
Úvod zahájil starosta seznámením s programem, který zastupitelstvo schválilo bez doplnění. 
Hlasování: Pro – 10, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Poté určil zapisovatelku a navrhl návrhovou komisi a ověřovatele zápisu. Také bez jiných návrhů 
tyto zastupitelstvo schválilo. 
Hlasování: Pro – 10, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 2 
O prodej části pozemku p.č.2018/10 – 27 m2 požádali manželé J. a A. K. Jako důvod uvedli užívání 
pozemku mnoho let jako předzahrádku a že mají pozemek oplocený. Starosta uvedl, že žádné 
připomínky proti záměru nebyly, proto navrhl schválení odprodeje za cenu 10 Kč/1 m2. 
Zastupitelstvo schválilo prodej bez připomínek. 
Hlasování: Pro – 10, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Odložený prodej pozemků p.č. 79/1 – 691 m2 a p.č. 2018/41 – 20 m2 projednalo zastupitelstvo za 
přítomnosti všech žadatelů B. B., manželé J. a D. B., P. T., S. P., Rozstání, v zastoupení i K. O., 
Volkovice.  V rozsáhlé diskusi se ani tentokrát nemohli účastníci dohodnout na podmínkách odkupu, 
kdy se stále každý vracel ke svým problémům a neshodám v soužití v bytovém domě. Protože 3/4 
majitelů domu souhlasí s odkupem do spoluvlastnictví všech žadatelů a 1/4 nesouhlasí 
s podmínkami, ale požaduje rozdělení zahrady v geometrickém plánu podle užívání každému zvlášť, 
není možné najít shodu. Starosta tedy navrhl, aby se vypověděla smlouva o pronájmu části pozemku 
79/1  panu P., a aby se návrh prodeje schválil jako celek do spoluvlastnictví, kdy pak mohou hledat 
odkupující společnou cestu k dohodě, která se ujasní ve smlouvě. Jinak se nic nezmění, pozemek 
zůstane obci a uživatelé nemohou pokračovat v dalších krocích legalizace garáží a ostatních 
potřebných kroků, které potřebují dokončit. S tímto návrhem souhlasili všichni žadatelé i 



zastupitelstvo, takže schválilo výpověď smlouvy panu P. a prodej uvedených pozemků za cenu 10 
Kč/1 m2 všem spoluvlastníkům domu.  
Hlasování: Pro – 10, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 3 
Starosta uvedl, že je nutno udělat další zbytečný krok, který vyžaduje nesmyslná byrokracie, kdy byl 
v obecním rozpočtu schválen i rozpočet školy. Ale protože nové zákony vyžadují ještě i samostatné 
schválení rozpočtu, navrhl schválení tak, jak bylo v obecním rozpočtu.  
 
Výdajová část Kč Kč 
501 - spotřeba materiálu       429 000                27 000    
502 - spotřeba energie       241 000                  6 000    
511 - opravy a udržování          30 000                  2 000    

512 - cestovné            3 000    
                            
-     

518 - ostatní služby        164 000                  1 000    
521 - mzdové náklady      2 402 000                  9 000    

524 - zákonné sociální pojištění         811 000    
                            
-     

525 - jiné sociální pojištění           13 000    
                           
-     

527- jiné sociální náklady          41 000    
                            
-     

551 - odpisy dlouhodobého majetku       356 000    
                            
-     

558 - náklady z drobného dlouh.majetku           60 000    
                            
-     

549 - ostatní náklady z činnosti            3 000    
                            
-     

celkem      4 553 000                45 000    

Příjmová část     
602 - příjmy z prodeje služeb       250 000                47 000    

649 - ostatní výnosy            7 000    
                            
-     

662 - úroky 
                    
200     

                            
-     

672 - dotace na provoz        890 000    
                            
-     

672 - vratka odpisů        356 000    
                            
-     

672 - výnosy vybr.místních vládních inst.z 
transferů     3 154 000    

                            
-     

celkem     4 657 200                 47 000    
 
Zastupitelstvo školní rozpočet schválilo. 
Hlasování: Pro – 10, Proti – 0, Zdržel se – 0 



Bod 4 
Protože je nutné schválit i střednědobý výhled rozpočtu školy nejméně na 2 roky, navrhl starosta 
schválení na roky 2019 – 2020.  
 
 

2019 2019 2020 2020 

Hlavní činnost Vedlejší činnost 
Hlavní 
činnost 

Vedlejší 
činnost 

Výdajová část Kč Kč Kč Kč 
501 - spotřeba materiálu            430 000                  28 000           431 000              29 000    
502 - spotřeba energie            251 000                    7 000           252 000                7 000    
511 - opravy a udržování               32 000                    3 000            35 000                3 000    

512 - cestovné                3 000    
                            
-               3 000    

                           
-     

518 - ostatní služby            167 000                   1 000          168 000                1 000    
521 - mzdové náklady         2 502 000                    9 000        2 930 000                9 000    

524 - zákonné sociální pojištění            820 000    
                            
-           825 000    

                           
-     

525 - jiné sociální pojištění               14 000    
                            
-             15 000    

                           
-     

527- jiné sociální náklady               42 000    
                            
-             43 000    

                           
-     

551 - odpisy dlouhodobého majetku            356 000    
                            
-           356 000    

                           
-     

558 - náklady z drobného 
dlouh.majetku               60 000    

                            
-             50 000    

                           
-     

549 - ostatní náklady z činnosti                3 000    
                            
-              3 000     

                           
-     

celkem         4 680 000                48 000       5 111 000              49 000     

Příjmová část         
602 - příjmy z prodeje služeb            260 000                  49 000          265 000              51 000    

649 - ostatní výnosy                 8 000    
                            
-               9 000    

                           
-     

662 - úroky                    200    
                            
-     

                 
200                                     

672 - dotace na provoz         1 010 000    
                            
-         1 020 000    

                           
-     

672 - vratka odpisů            356 000    
                            
-           356 000    

                           
-     

672 - výnosy vybr.místních vládních 
inst.z transferů         3 600 500    

                            
-         3 800 000      

celkem         5 234 700                 49 000       5 450 200              51 000    
 
 
Také tento výhled zastupitelstvo schválilo. 
Hlasování: Pro – 10, Proti – 0, Zdržel se – 0 



Bod 5 
Podle informací starosty proběhla 1. fáze vydání územního plánu obce a je třeba schválit zadání, se 
kterým byli přítomní seznámeni. Zastupitelstvo po projednání schválilo Zadání Územního plánu 
obce Rozstání ve smyslu § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) a v souladu s § 11 odst. 2 vyhlášky č. 
500/2006 Sb., o územně plánovacích podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti. 
Hlasování: Pro – 10, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 6 
O možnost parkování nákladního automobilu na pozemku p.č. 1186/3, nebo jinde, pro pana K. M., 
požádala firma TRADIX  Brno, která byla starostou upozorněna  na stížnosti občanů  na toto 
nevhodné parkování. Protože se jedná o část obce, kde je v okolí mnoho obyvatel a hluk se 
startováním a výfukovými plyny je obtěžuje, zastupitelstvo žádost o možnost parkování na pozemku 
p.č. 1186/3 zamítlo.  Jako náhradní variantu schválilo možnost parkování na pozemku p.č. 628 u 
bývalých jatek, která je mimo zastavěnou část obce a rušit by nemělo nikoho nic. 
Hlasování: Pro – 8, Proti – 1, Zdržel se – 1 
 
Bod 7 
Starosta obce uvedl, že jako každý rok navrhl velitel jednotky SDH odměny členům sboru za jejich 
celoroční činnost. Veliteli pak navrhuje odměnu zastupitelstvo a vše schvaluje formou daru. Po 
krátké diskusi a návrzích zastupitelstvo schválilo dary dobrovolným hasičům ve výši:   

      J. Ch. ml. – 5 000 Kč,  D. Š. – 3 500 Kč,  J. S. – 4 000 Kč, 
      J. J. – 4 000 Kč, P. P. – 1 000 Kč, O. T. – 1 000 Kč,  
      R. K. – 5 000 Kč, J. N. – 4 000 Kč, P. K. – 1 500 Kč 
      J. Ch. st. – 5 000 Kč, vše čistého.  

 
Hlasování: Pro – 10, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 8 
Starosta seznámil s novým zákonem o odměnách zastupitelstev obcí. Uvedl, že si někdo nahoře 
uvědomil, že v komunální politice pracují lidé za pár korun, i když je jejich odpovědnost velká a 
může mít značný dopad na každého zastupitele, protože ručí celým svým majetkem, v případě škody 
způsobené obci nesprávným rozhodnutím, apod. Takovou odpovědnost nemá ani vláda, která má 
navíc imunitu 
Také uvedl starosta, že je navýšení odměn možná i účelové, protože podle statistik komunální 
politiku už nechce dále dělat přes 50% současných členů zastupitelstev v republice, takže se možná 
jedná o motivační příplatek, aby se lidé do politiky dali, protože pak by neměl kdo obce a města řídit. 
Starosta seznámil s možným navýšením, kdy místostarosta může brát v naší obci odměnu ve výši až 
24 814 Kč, předsedové výborů 2 757 Kč a členové výborů 2 298 Kč.  
Starosta ujasnil, že jeho odměna je daná zákonem a nic se neschvaluje, ale odměny zastupitelstva se 
musí schválit. V diskusi navrhl zastupitel Petr Kraus, aby se odměny nezvyšovaly vůbec, ať si je 
schválí nové zastupitelstvo až po volbách. Místostarosta uvedl, že za jeho funkci je navýšení až příliš 
vysoké, oproti současné odměně. Starosta uvedl, že za tu velkou zodpovědnost by doporučoval 
zastupitelstvu odměny navýšit. Předsedům výborů a členům výborů by nechal možnou navrženou 
částku, ale je třeba i navrhnout odměnu místostarostovi. Členové zastupitelstva pak navrhovali různé 
částky od 12 000 až do celých 24 000 Kč. Nakonec nechal starosta hlasovat o návrhu výše odměn:   
předsedové výborů 2 757 Kč, členové výborů 2 298 Kč, místostarosta obce 15 000 Kč hrubého 
s platností od 1.1. 2018. Zastupitelstvo tento návrh schválilo. 
Hlasování: Pro – 6, Proti – 1, Zdržel se – 3 
 
Na dotaz, jaká odměna je starosty obce, ten odpověděl, že se jedná od 1.1. 2018 o částku ve výši 
45 952 Kč hrubého.  
 



Bod 9 
Starosta seznámil s provedenými rozpočtovými opatřeními č.10 a č.11. 

položka 
rozpočtové Rozpočtové opatření č. 10 Kč 

skladby příjem   
1111 daň z příjmů fyzických osob placená plátci           120 000,00     

1113 
daň z příjmů fyzických osob z kapitálových 
výnosů               5 000,00     

1211 daň z přidané hodnoty           600 000,00     
1333 uložení odpadu               2 300,00     
1340 poplatek za odpad -                550,00     
1361 správní poplatky                  600,00     
1381 daň z hazardních her             10 000,00     

10312111 prodej dřeva             59 000,00     
36122132 příjem z pronájmu               8 600,00     
61712111 příjmy za služby               2 000,00     
61712324 náhrada škody (257)               5 700,00     
61713111 příjem z prodeje pozemků               1 000,00     
63102141 příjem z úroků                    30,00     
63102142 dividenda             44 400,00     

  celkem           858 080,00    
  výdej   

23215169 separace kalů             35 000,00     
23215362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu               5 200,00     
31135331 odpisy - doplatek             17 800,00     
31135492 dary obyvatelstvu -             3 000,00     
36125154 elektrická energie               1 200,00     
37455139 materiál               3 000,00     
61125023 zastupitelstvo             77 000,00     
61715179 skutečné zaměření 8 RD               7 300,00     
61715363 penále OSSZ               4 700,00     

  celkem           148 200,00     
rekapitulace v Kč 

výše celkových příjmů původní rozpočet:         8 142 500,00     
výše celkových výdajů původní rozpočet:        8 333 100,00     
zapojení přebytku z minulých let:           190 600,00     
zapojení přebytku z minulých let 1. rozpočtové 
opatření: -           28 850,00     
zapojení přebytku z minulých let 2. rozpočtové 
opatření -             5 400,00     
zapojení přebytku z minulých let 3.rozpočtové 
opatření -           28 000,00     
zapojení přebytku z minulých let 4.rozpočtové 
opatření -           30 500,00     
zapojení přebytku z minulých let 5.rozpočtové 
opatření             44 800,00     



zapojení přebytku z minulých let 6.rozpočtové 
opatření -         368 158,00     
zapojení přebytku z minulých let 7.rozpočtové 
opatření           164 800,00     
zapojení přebytku z minulých let 8. rozpočtové 
opatření           120 000,00     
zapojení přebytku z minulých let 9. rozpočtové 
opatření        1 266 691,00     
zapojení přebytku z minulých let 10. rozpočtové 
opatření -         709 880,00     

 
 

položka 
rozpočtové Rozpočtové opatření č. 11 Kč 

skladby příjem   
1111 daň z příjmů fyzických osob placená plátci         143 100,00     
1112 daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky           10 100,00     
1113 daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou           12 600,00     
1121 daň z příjmů právnických osob         237 000,00     
1211 daň z přidané hodnoty         127 200,00     
1345 poplatek z ubytovací kapacity             6 100,00     
1361 správní poplatky                600,00     
1511 daň z nemovitých věcí           75 200,00     
4116 dotace na zásah-hasiči UZ14004             3 691,00     

10312111 příjmy za služby - prodej dřeva           56 600,00     
31132122 odpisy - doplatek           17 800,00     
37252324 EKO-KOM           15 000,00     
61712111 příjmy za služby                 100,00     
61712112 popelnice                800,00     

  celkem         705 891,00    
  výdej   

10315169 těžba v lese-kůrovec         110 000,00     
22125171 posyp a prohrnování           11 800,00     
23215169 Sezako + revize           10 800,00     
23215021 ostatní osobní výdaje -         45 000,00     
23215139 materiál -         15 000,00     
23215011 plat -         18 000,00     
23215154 elektrická energie -         49 000,00     
23215162 tel.poplatky                700,00     
23215362 platby daní a poplatků -DPH             7 500,00     
23216121 projekt - prodloužení kanalizace           15 000,00     
23216349 náklady na osazení(přípojky-voda) -         12 000,00     
33145136 nákup knih - knihovna                700,00     
33195175 občerstvení -           5 000,00     
36315154 elektrická energie           14 700,00     



36315021 ostatní osobní výdaje -         16 000,00     
36325031 sociální  pojištění - hřbitov                900,00     
36325169 služby -         10 500,00     
36325021 ostatní osobní výdaje -           8 000,00     
36325171 opravy -           8 000,00     
36325054 elektrická energie -         20 000,00     
36395011 úřad práce UZ 13101             2 300,00     
36395031 úřad práce UZ 13101 - sociální pojištění                700,00     

36395032 úřad práce UZ 13101 - zdravotní pojištění                300,00     
36395132 ochranné pomůcky             3 000,00     
37235169 objemový a nebezpečný           41 000,00     
37455021 ostatní osobní výdaje -         15 000,00     
37455156 benzín -           5 000,00     
37456121 parčík-tiskárna -         50 000,00     
55125137 DDHM -         10 000,00     
55125139 materiál             2 200,00     
55125156 benzín,nafta -           9 000,00     
55215156 dotace UZ 14004             3 691,00     
55125169 nákup služeb -         16 000,00     
55125171 opravy -         10 000,00     
61125023 zastupitelstvo           19 000,00     
61125031 sociální pojištění-zastupitel.             2 300,00     
61125032 zdravotní pojištění-zastupitel. -           9 000,00     
61715011 mzda -         77 000,00     
61715021 ostatní osobní výdaje -         46 000,00     
61715032 zdravotní pojištění -         11 000,00     
61715136 knihy,tisk             8 000,00     
61715139 materiál             6 000,00     
61715171 opravy             4 300,00     
61715175 občerstvení -           9 000,00     
64095229 neinvestič.transfery -           2 000,00     

8124 splátka úvěru                    4,00     
  celkem -       210 605,00     
      

rekapitulace v Kč 
výše celkových příjmů původní rozpočet:       8 142 500,00     
výše celkových výdajů původní rozpočet:      8 333 100,00     
zapojení přebytku z minulých let:         190 600,00     
zapojení přebytku z minulých let 1. rozpočtové 
opatření: -         28 850,00     
zapojení přebytku z minulých let 2. rozpočtové 
opatření -           5 400,00     
zapojení přebytku z minulých let 3.rozpočtové 
opatření -         28 000,00     
zapojení přebytku z minulých let 4.rozpočtové -         30 500,00     



opatření 
zapojení přebytku z minulých let 5.rozpočtové 
opatření           44 800,00     
zapojení přebytku z minulých let 6.rozpočtové 
opatření -       368 158,00     
zapojení přebytku z minulých let 7.rozpočtové 
opatření         164 800,00     
zapojení přebytku z minulých let 8. rozpočtové 
opatření         120 000,00     
zapojení přebytku z minulých let 9. rozpočtové 
opatření      1 266 691,00     
zapojení přebytku z minulých let 10. 
rozpočtové opatření -       709 880,00     
zapojení přebytku z minulých let 11.rozpočtové 
opatření -       916 496,00     

 
 
Zastupitelstvo je vzalo na vědomí. 
  
Bod 10 
Na základě předchozího bodu zastupitelstvo schválilo uzavření rozpočtu na rok 2017. 
Hlasování: Pro – 10, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 11 
Jak starosta uvedl, v roce 2018 bude možné požádat o dotaci na pořízení územního plánu z Programu 
obnovy venkova OL kraje. Jednou z podmínek bývá i schválení podání žádosti v zastupitelstvu, 
proto je třeba tento bod schválit a zastupitelstvo podání žádosti o dotace z POV OL kraje na rok 2018 
schválilo. 
Hlasování: Pro – 10, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 12 
V diskusi již žádné příspěvky nebyly. 
 
Bod 13 
Návrh na usnesení přečetl pan Lokaj a starosta s přáním všeho dobrého v roce 2018 zasedání ukončil. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


