
ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO 
DNE 31.8. 2018       V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ. 
     Zahájeno:  18,00 hod                                                                 Ukončeno: 20,25  hod 
 
Přítomni zastupitelé:     Jiří Szymsza, Jaroslav Bezděk, Petr Lokaj, Jaroslav Voráč,  Miroslav    
                                      Hrstka, Rostislav Šmehlík, Petr Kraus, Jana Sedláková 
                                     
Omluveni zastupitelé:    Dušan  Škandera, Vlasta Kučerová  
 
Návrhová komise:   Petr Kraus, Miroslav Hrstka 
Zapisovatel:  Jana Sedláková 
Ověřovatelé zápisu:  Jaroslav Voráč, Rostislav Šmehlík 
 
Program: 
 1.   Zahájení 
 2.   Odkup pozemku do majetku obce  
 3.   Prodej obecních pozemků 
 4.   Výpověď nájmu obecních pozemků 
 5.   Žádost o poskytnutí daru 
 6.   Žádost o poskytnutí příspěvku ve veřejné sbírce  
 7.   Smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemeno 
 8.   Smlouva na opravu kurtů 
 9.   Rozpočtová opatření 
10.  Diskuse 
11.  Závěr 
 
Bod 1 
Zasedání zahájil starosta seznámením s programem. Ten zastupitelstvo schválilo bez 
doplnění. 
Hlasování:  Pro – 9, Proti – 0,  Zdržel se – 0 
 
Starosta určil zapisovatelku a navrhl návrhovou komisi a ověřovatel zápisu. Ty zastupitelstvo 
schválilo též. 
Hlasování:  Pro – 9,  Proti – 0,  Zdržel se – 0 
 
Bod 2 
Starosta uvedl, že obec vyjednala odkup druhé poloviny pozemku p.č. 40-18 m2 do svého 
majetku. Jedná se o část komunikace za bývalou tiskárnou, kde jsou uloženy inženýrské sítě a 
pozemek je tedy vhodné vykoupit. Zastupitelstvo schválilo odkup poloviny pozemku p.č. 40 – 
18 m2 do majetku obce od L. P., Ostrov u Macochy , za smluvní cenu 10 Kč/1m2. 
Hlasování:  Pro – 9,  Proti – 0,  Zdržel se – 0 
 
Bod 3 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo prodej částí obecních pozemků: 
 

- pozemek  p.č. 79/1 – 691 m2 a pozemek p.č. 2018/41 – 20 m2 pro žadatele:  
manželé B. a D. B., manželé J. a D. B., J. S., S. P., všichni Rozstání,  a K. O., 
Bolíkovice, Lesonice, za cenu 10 Kč/ 1 m2.   

Hlasování:  Pro – 9,  Proti – 0,  Zdržel se – 0 
 



- pozemek p.č. 270/37 – 224 m2, p.č. 1889/1 – 1m2 pro žadatelku M. V., 
Protivanov, za cenu 10 Kč/1m2.  

            Hlasování:  Pro – 9,  Proti – 0,  Zdržel se – 0 
- pozemek p.č. 2018/2 – 73 m2, pro žadatele P. V., Kotvrdovice, za cenu 10 

Kč/1m2. 
Hlasování:  Pro – 9,  Proti – 0,  Zdržel se – 0 
 
- pozemek p.č. 2018/2 – 181 m2, pro žadatelku P. K., Rozstání, za cenu 10 Kč/1m2. 
Hlasování:  Pro – 9,  Proti – 0,  Zdržel se – 0 

 

Starosta seznámil s žádostí o možný odkup pozemků p.č. st.216 a 2039 v Baldovci, 
Zastupitelstvo jednotně uvedlo, že tyto pozemky k prodeji vyvěšením záměru nabízet  
nebude, protože se jedná o centrum obce. 

 

Bod 4 

Protože byla v loňském roce rozorána polní cesta za bývalým Zwachovým , která zasahovala i 
do soukromých pozemků, a majitelé s touto cestou nesouhlasili, řeší se požadavek nějakou 
cestu obnovit. Zastupitelé J. Bezděk a R. Šmehlík uvedli, že cesta tam byla odjakživa a je 
nutné najít jinou variantu.  V diskusi dále zastupitel P.Kraus uvedl, že  obecní pozemky 
vhodné pro cestu  p.č. 2006/1, 2006/2, 2006/3 se okolo pozemku 536 velmi zužují a cesta by 
nebyla vhodná na projetí žádným motorovým prostředkem.  Nejdříve se musí projednat 
s majiteli p.č. 536, zda budou souhlasit s vybudováním cesty, pak se může pokračovat. Ale i 
kdyby ano, pak jsou opět další soukromé pozemky, kde se musí dále jednat. Starosta nechal 
hlasovat o návrhu odložit tento bod  na další zasedání až po projednání s majiteli vedlejšího 
pozemku p.č. 536, zda budou souhlasit se zřízením cesty. 

Hlasování:  Pro – 9,  Proti – 0,  Zdržel se – 0 

 

Bod 5 

O poskytnutí finančního daru ve výši 4 500 Kč požádal starosta Sokola na slet, který se konal 
v létě letošního roku. Finance by byly použity na doplacení sportovních úborů, které si 
cvičenky samy zajišťovaly. Přítomná paní V. se v diskusi vyjádřila, že cvičenky 
reprezentovaly i naši obec, tak by mohl být příspěvek navýšen více, než požaduje starosta 
Sokola. Starosta obce uvedl, že příspěvek se může navýšit, ale žádost je na požadovanou 
částku, tak se může řešit odměna pro cvičitelky i jinak, třeba zaplacením wellnes a večeří, 
nebo jinak, že to záleží na zvážení, což bude řešit už až nové zastupitelstvo. Zastupitel P. 
Lokaj navrhl navýšit dar na rovných 5 000 Kč. P. Kraus nevidí důvod, proč vůbec přispívat, 
když obec dává na Sokol dost ve svém rozpočtu.  Jeho názor podpořil i J. Hrstka. Starosta 
nechal hlasovat o návrhu poskytnutí daru pro Sokol ve výši 5 000 Kč na cvičební úbory. 
Tento návrh byl schválen. 

Hlasování:  Pro – 7,  Proti – 2,  Zdržel se – 0 

 

Bod 6 

Starosta seznámil s vypsanou sbírkou, kterou pořádá Svaz místních samospráv na obec 
Prameny. Jedná se o mnoho let zadluženou obec, která se v 90. létech dostala do 
nesplatitelných dluhů a nemůže se nyní dále rozvíjet. Šlo o nepodařený projekt, kdy chtěla 



tato obec zrekonstruovat starý lázeňský pramen a budovy, které chátraly z předchozích let, ale 
záměr se nepodařil a kvůli velkým půjčkám se obec dostala do dluhů přes 100 mil. Kč. 
Částečně stát pomohl, ale zbývá ještě dluh přes 50 mil. Kč, protože dluží soukromému 
investorovi. Proto Svaz místních samospráv pořádá solidární sbírku při příležitosti 100 let 
České státnosti, na pomoc nevyřešitelného problému. V diskusi zastupitelstvo uvedlo, že 
nelze platit dluhy za cizí obce, když sami máme úvěr. Starosta navrhl přispět aspoň 
symbolickou částkou poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1 000 Kč do veřejné sbírky 
pořádané Sdružením místních samospráv České republiky za účelem pomoci obci Prameny. 
Konání veřejné sbírky bylo osvědčeno Krajským úřadem Zlínského kraje dne 21.8. 2018, č.j.: 
KUZL 60663/2018, což bylo schváleno. 

Hlasování:  Pro – 6,  Proti – 3,  Zdržel se – 0 

 

 

Bod 7 

Starosta obeznámil se záměrem E-ON, který chce v Baldovci budovat novou trafostanici, 
kvůli starému zařízení, které již kapacitně je na hraně možností. Proto je třeba schválit 
smlouvu, aby mohl E-ON pokračovat v dalších pracích, které už tak trvají přes 4 roky a 
mohlo se vedení uložit do obecní komunikace. Starosta seznámil se zněním a zastupitelstvo 
schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí č.: 1040006821/003 o zřízení věcného břemene na 
pozemcích 270/4 a 270/12 mezi Obcí Rozstání a E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 
2151/6, České Budějovice 7, 370 01.  

Hlasování:  Pro – 9,  Proti – 0,  Zdržel se – 0 

 

Další smlouva byla projednána kvůli prodloužení kanalizace pro nová stavební místa směrem 
na Marianín, kde kousek potrubí bude uloženo do majetku OL kraje, proto je třeba schválit 
smlouvu o nájmu a uložení potrubí. Zastupitelstvo po seznámení schválilo Nájemní smlouvu a 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Obcí Rozstání a Olomouckým krajem 
zastoupeném Správou silnic OL kraje, příspěvkovou organizací, Lipenská 120, 772 11 
Olomouc, ohledně prodloužení stoky kanalizace AB-2R. 
Hlasování:  Pro – 9,  Proti – 0,  Zdržel se – 0 

 

Bod 8 
Starosta dále informoval o provedeném výběrovém řízení na opravy kurtů a školního hřiště, 
kde je třeba zrekonstruovat plastové povrchy dokonalým vyčištěním a srovnáním. 
Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o dílo mezi Obcí Rozstání a Ing. Davidem Kozákem, 
Trnkova 1550/134, 628 00 Brno na regeneraci sportovišť s umělým povrchem v obci. 
Hlasování:  Pro – 9,  Proti – 0,  Zdržel se – 0 

 
Bod 9 
S provedenými rozpočtovými změnami seznámil starosta. 
 

                               Rozpočtové opatření č. 2 

příjem Kč 
    



daň z příjmů právnických osob za obce           111 000,00     
    
            111 000,00     
celkem 
    
    
platby daní státnímu rozpočtu           111 000,00     
oprava veř.osvětlení (čp. 325-Velenová)               5 100,00     
opravva Fordu (světelná rampa)             47 600,00     
platba DPH - ČOV -             2 200,00     
    
celkem           161 500,00     
  
 

rekapitulace v Kč 
výše celkových příjmů původní rozpočet:         8 539 200,00     
výše celkových výdajů původní rozpočet:        7 983 400,00     
zapojení přebytku z minulých let: -         555 800,00     
zapojení přebytku z minulých let 1. 
rozpočtové opatření:           127 370,00     
zapojení přebytku z minulých let 2. 
rozpočtové opatření             50 500,00     
 
                                        
                                                Rozpočtové opatření č. 3 

položka 
rozpočtové příjem Kč 

skladby     
1341 poplatek ze psa                  200,00     

61713111 příjem z pozemků               1 000,00     
      

celkem               1 200,00    
      
                             -       

výdej 
61715363 penále - masna               6 000,00     

rekapitulace v Kč 
výše celkových příjmů původní rozpočet:         8 539 200,00     
výše celkových výdajů původní rozpočet:        7 983 400,00     
zapojení přebytku z minulých let: -         555 800,00     
zapojení přebytku z minulých let 1. 
rozpočtové opatření:           127 370,00     
zapojení přebytku z minulých let 2. 
rozpočtové opatření             50 500,00     



 zapojení přebytku z minulých let 3. 
rozpočtové opatření               4 800,00     

 
 
 

Rozpočtové opatření č. 5 
položka 

rozpočtové příjem Kč 
skladby     
1333 poplatek ze psa                  100,00     
1356 příjmy úhrad za dobývání nerostů             10 000,00     

        

 
 
                      Rozpočtové opatření č. 4 

položka 
rozpočtové příjem Kč 

skladby     
1341 poplatek ze psa                  500,00     
1356 příjmy úhrad za dobývání nerostů             30 000,00     
1381 daň z hazardních her               5 000,00     

10312111 prodej dřeva             33 000,00     
61712112 příjmy z prodaného zboží               1 600,00     

    
Celkem             70 100,00     

výdej 
10315169 pěstební činnost + těžba             40 500,00     
363150169 revize plošiny               2 000,00     
36325032 zdravotní pojištění               7 000,00     
36395031 ÚP - sociální , 13101               5 000,00     
37225138 popelnice               2 500,00     
61715171 oprava multi org 6050               5 000,00     
61715321 neinvestiční transfery obcím Plumlov org4005                  800,00     

celkem             62 800,00     

rekapitulace 
výše celkových příjmů původní rozpočet:  
výše celkových výdajů původní rozpočet: v Kč 
zapojení přebytku z minulých let:        8 539 200,00     
zapojení přebytku z minulých let 1. 
rozpočtové opatření:        7 983 400,00     
zapojení přebytku z minulých let 2. 
rozpočtové opatření -         555 800,00     
zapojení přebytku z minulých let 3.rozpočtové 
opatření           127 370,00     
zapojení přebytku z minulých let 4.rozpočtové 
opatření             50 500,00     

              4 800,00     
-             7 300,00     



4116 ÚP - dotace UZ 104113013             15 858,00     
4116 Ú P - dotace UZ 104513013             74 142,00     
4116 ÚP - dotace UZ 13013             15 000,00     

4122 
neinvestiční přijaté transfery od krajů- hasiči 
UZ 415             88 000,00     

61713113 příjem - prodej hmotného majetku               1 000,00     
celkem           204 100,00     

výdej 
36315171 oprava rozhlasu               1 500,00     
55125171 oprava auta-hasiči UZ 415             88 000,00     
36395011 ÚP - 104113013 - mzda             11 900,00     
36395011 ÚP - 104513013 - mzda             55 400,00     
36395031 ÚP - 104113013 - socíální poj.               3 000,00     
36395031 ÚP - 104513013 - sociální poj.             14 000,00     
36395032 ÚP - 104113013 - zdravotní poj.               1 100,00     
36395032 ÚP - 104513013 - zdravotní poj.               5 000,00     
61715137 ořezávač větví               4 000,00     
61715171 oprava kopírky               8 000,00     
64095229 dar - včelaři               3 000,00     

celkem           194 900,00     

rekapitulace v Kč 
výše celkových příjmů původní rozpočet:         8 539 200,00     
výše celkových výdajů původní rozpočet:        7 983 400,00     
zapojení přebytku z minulých let: -         555 800,00     
zapojení přebytku z minulých let 1. 
rozpočtové opatření:           127 370,00     
zapojení přebytku z minulých let 2. 
rozpočtové opatření             50 500,00     
zapojení přebytku z minulých let 3.rozpočtové 
opatření               4 800,00     
zapojení přebytku z minulých let 4.rozpočtové 
opatření -             7 300,00     
zapojení přebytku z minulých let 5.rozpočtové 
opatření -             9 200,00     

 
položka 

rozpočtové Rozpočtové opatření č. 6 Kč 
skladby příjem   
1333 uložení odpadu               6 000,00     

10312111 prodej dřeva             37 100,00     
1341 poplatek ze psa                  100,00     
4222 transfer na ÚP, UZ             79 000,00     

61712112 prodej popelnic               1 100,00     



61712321 dar - Pedop           100 000,00     
61712328 neidentifikovaný příjem               2 500,00     

      
  celkem           225 800,00    
  výdej   

61715151 studená voda               6 200,00     
36356119 územní plán UZ             79 000,00     
61715362 přípojky               1 100,00     

  celkem             86 300,00     
      
  rekapitulace v Kč 
  výše celkových příjmů původní rozpočet:         8 539 200,00     
  výše celkových výdajů původní rozpočet:        7 983 400,00     
  zapojení přebytku z minulých let: -         555 800,00     

  
zapojení přebytku z minulých let 1. rozpočtové 
opatření:           127 370,00     

  
zapojení přebytku z minulých let 2. rozpočtové 
opatření             50 500,00     

  zapojení přebytku z minulých let 3.rozpočtové opatření               4 800,00     
  zapojení přebytku z minulých let 4.rozpočtové opatření -             7 300,00     
  zapojení přebytku z minulých let 5.rozpočtové opatření -             9 200,00     

  
zapojení přebytku z minulých let 6. rozpočtové 
opatření -         139 500,00     

      
 
 
 

položka 
rozpočtové Rozpočtové opatření č. 7 Kč 

skladby příjem   
      
      
  celkem                          -      
  výdej   

61185139 materiál UZ 98008                  160,00     
61185175 občerstvení                  520,00     

      
  celkem                  680,00     
  rekapitulace v Kč 
  výše celkových příjmů původní rozpočet:         8 539 200,00     
  výše celkových výdajů původní rozpočet:        7 983 400,00     
  zapojení přebytku z minulých let: -         555 800,00     
  zapojení přebytku z minulých let 1.           127 370,00     



rozpočtové opatření: 

  
zapojení přebytku z minulých let 2. 
rozpočtové opatření             50 500,00     

  
zapojení přebytku z minulých let 3.rozpočtové 
opatření               4 800,00     

  
zapojení přebytku z minulých let 4.rozpočtové 
opatření -             7 300,00     

  
zapojení přebytku z minulých let 5.rozpočtové 
opatření -             9 200,00     

  
zapojení přebytku z minulých let 6.rozpočtové 
opatření -         139 500,00     

  
zapojení přebytku z minulých let 7.rozpočtové 
opatření                  680,00     

 
 
Zastupitelstvo vzalo na vědomí starostou provedená rozpočtová opatření č. 2 – 7. 
 
Bod 10 
- Diskusi zahájil starosta informací, že Svazek obcí Drahanská vrchovina, kde je naše obec 
členem, se pokračuje ve vyhledávání vlastních vodních zdrojů, abychom nemuseli 
v budoucnu kupovat drahou vodu až od Velkých Opatovic a Boskovic. Valná hromada svazku 
schválila pokračováním III. etapou. Ve II. etapě se totiž potvrdilo provedenou 
hydrogeologickou studií, že je v naší lokalitě podzemní vody dost a vytipovaly se lokality, 
kde jsou buď staré nefunkční vrty, a nebo místa pro nové vrty. Dost vody je v Rozstání, 
v Nivě a v Protivanově, slabší možné zdroje jsou pak ještě u Drahan. Práce se zahájí na 
uzavřeném vrtu před Otinovsí, pak je hned vedle možnost dělat nový vrt, takže se budou žádat 
pro svazek dotace. 
- Dále informoval starosta o provedeném rozdělení a rozdrcení suti na staré skládce u 
družstva. Na poptávkové řízení přes internet AAA poptávka se nenašel žádný jiný dodavatel 
tak těžké techniky, který by měl zájem práce provádět, jen jediný a to PEDOP Lipovec, který 
veškeré vybavení má k dispozici. Ten nám také práce provedl. Bude to drahá záležitost, ale 
musí se občanům umožnit stavební suť a hlínu někam odkládat, aby to nebylo všechno někde 
v lese apod. O další odstranění se pak musí postarat obec. 
- Jak starosta uvedl, dokončuje se malé posezení před bývalou tiskárnou, kde na kousku 
chodníku budou lavičky a postupně se musí dosadit zeleň a vše dokončit. Starosta požádal o 
pokračování ve výběru zeleně zastupitele P. Krause. 
- paní V. – že nebyly na konci prázdnin vpuštěny děti do školní tělocvičny, kde chodí s panem 
S. cvičit. Starosta – jednalo se o mimořádnou situaci, kdy měla paní školnice naleštěnou 
podlahu v tělocvičně a použité leštidlo musí zaschnout. Také ale už muselo být vše připraveno 
na zahájení školního roku, takže proto se mimořádně do školy už nikdo nepouštěl. Jinak se 
vychází vstříc a nemůže si nikdo stěžovat.  
 
Bod 11 
Návrh na usnesení přednesl P. Kraus a starosta poslední zasedání současného zastupitelstva 
ukončil. 
 
Ověřovatelé zápisu:  Rostislav Šmehlík  ----------------------------------- 
 
    Jaroslav Voráč  ------------------------------------ 
   



 
 
 
 
 

 
 


