
  Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rozstání konaného  
dne 29.1.2021 v zasedací místnosti v Baldovci 

 
Zahájeno: 18:00 hod.      Ukončeno: 18:45 hod. 
 
Přítomní zastupitelé: Miroslav Hrstka, Dana Hudcová, Aleš Kolář, Vlasta Kučerová, Petr 

Lokaj, Josef Sekanina, Jiří Szymsza, Jaroslav Tihelka 
 
Omluvení zastupitelé: Petr Kraus 
 
Zapisovatel:   Dana Hudcová 
Návrhová komise:  Petr Lokaj, Josef Sekanina  
Ověřovatelé zápisu:  Vlasta Kučerová, Jaroslav Tihelka 

 
Program: 

1. Zahájení 
2. Rozpočtová opatření 
3. Dodatky ke smlouvám na odpady 
4. Smlouva o dílo – turistické značení 
5. Diskuse 
6. Závěr 

 

Bod 1 - Zahájení 
Zasedání zahájil starosta Jiří Szymsza, který seznámil s programem veřejného zasedání. Program 
zastupitelstvo schválilo. Hlasování o programu veřejného zasedání: Pro -  8, Zdržel se - 0, Proti -  0 
Starosta určil zapisovatelku Danu Hudcovou a navrhl návrhovou komisi Petra Lokaje a Josefa 
Sekaninu a ověřovatele zápisu Vlastu Kučerovou a Jaroslava Tihelku. Návrhy zastupitelstvo 
schválilo. 
Hlasování o návrhové komisi a ověřovatelích zápisu: Pro -  8, Zdržel se - 0, Proti -  0 

 
Usnesení:  Zastupitelstvo schválilo program, návrhovou komisi a ověřovatele zápisu. 
     Usnesení bylo přijato 
 
Bod 2 – Rozpočtové opatření 
Starosta seznámil s rozpočtovým opatřením č. 1, které se týká dotací na výkon státní správy a které 
zastupitelstvo schválilo. 
Hlasování o rozpočtovém opatření č. 1:  Pro -  8, Zdržel se – 0, Proti -  0 
 
Usnesení:  Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 1.  

Usnesení bylo přijato 
 
Bod 3 – Dodatky ke smlouvám na odpady 
Starosta seznámil s dodatky ke smlouvám na odpady se společností Respono, která odvoz odpadu 
v naší obci zajišťuje. Ceny za svoz odpadů všeobecně narůstají a i u Respona došlo ke zvýšení cen 
od 1.1.2021. Starosta již dodatky ke smlouvám podepsal a zastupitelstvo toto vzalo na vědomí.  
 



Usnesení: Zastupitelstvo bere na vědomí starostou podepsaný:  Dodatek č.1 ke smlouvě o nakládání 
s nebezpečnými složkami č. 17030179,  a Dodatek č. 1 o zajištění nakládání s odpady ke smlouvě č. 
17030081, mezi Obcí Rozstání a RESPONO Vyškov. 

Usnesení bylo přijato 
 

 
Bod 4 – Smlouva o dílo – turistické značení 
Klub českých turistů požádal obec Rozstání o příspěvek z důvodu úprav turistického značení 
v katastrech naší obce a okolních obcí. Úpravy značení, cedulky aj. budou jinak provádět na vlastní 
náklady. Zastupitelé se dohodli na příspěvku ve výši 3 500,- Kč.  
Hlasování o smlouvě o dílo a příspěvku pro Klub českých turistů na úpravy turistického značení ve 
výši 3 500,- Kč:  Pro - 8, Zdržel se - 0, Proti – 0  
 
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o dílo č. PV 3/2021 mezi Obcí Rozstání a Klub českých 
turistů, Oblast Ol kraj, se sídlem Dolní náměstí 38, 772 00 |Olomouc.             

Usnesení bylo přijato 
 
Bod 5 – Diskuse 
- Starosta seznámil s informacemi od Ministerstva pro místní rozvoj ohledně další těžby 
v kamenolomu. Je třeba toto zanést do územního plánu jako možnost vytěžení celé lokality a již se 
nemůžeme proti tomuto odvolat. Bude se muset udělat nová SEA (posouzení vlivu na životní 
prostředí). Starosta se obrátí na kamenolom ohledně možného zaplacení nového posouzení vlivu na 
ŽP. 
 
-  pan G. – se domnívá, že už je tam vše vytěženo. 
starosta – obec ale musí vše zanést do územního plánu podle ministerstva, který musí být schválený 
do roku 2025, už nemáme jinou možnost. Jsou tam soukromé pozemky, bude záležet už jen na tom, 
zda majitelé těchto pozemků umožní další těžbu. 
 
-  pan G. – když tam chodívá na procházky, všude po silnici teče voda, ačkoliv by měla téct do 
potoka, ne na silnici. Rovněž tam jsou skvrny od oleje. 
- starosta – lom má povolení do potoka vypouštět, ale ne přes cestu. Co se týká úniků oleje, měl by 
kamenolom kontrolovat někdo z odboru životního prostředí 
 
- starosta – seznámil dále, že kontaktoval pana H. ohledně hráze, kterou udělal ve starém lomu 
v Baldovci. Ten slíbil, že baldovské občany bude pouštět nadále do lomu se koupat. Na jaře se tam 
zastupitelstvo půjde podívat, aby se rozhodlo, jak by se měly upravit pozemky, do kterých bylo 
zasaženo. Rovněž by se měl vyřešit přístup do lomu, neboť vstup do něj je přes soukromé pozemky. 
 
- místostarosta – dotaz na střechu v obecní hospodě. Starosta dostal dvě nabídky, od pana L. a pana 
P., avšak nedají se dost dobře porovnat. Zastupitelstvo se přes víkend vyjádří, jakou střechu vlastně 
na hospodě chce mít – jakou tašku, kleštiny apod. a starosta zadá poptávku na oba znovu se stejnými 
parametry, aby se mohlo porovnat, která vychází cenově lépe. 
 
- místostarosta – dotaz na starostu ohledně zalesňování, jak na pracovní poradě zmiňoval, že pan M. 
má možnost sehnat sazenice a snad i zajistit práci. Starosta – pan Š. se spojil s lesním hospodářem 
panem Š., který má Rozstání na starosti, ten musí udělat změny podle lesního plánu a vyčíslit počet 
sazenic. 



- Jaroslav Tihelka – dotaz, zda se bude zatékání do obecní hospody řešit ještě teď nebo se nechá až 
s opravou na později. Starosta – teď není k dispozici plošina, zaměstnanec jede do lázní na celý 
měsíc. 
Poté již žádné další příspěvky v diskusi nebyly a starosta zasedání ukončil. 
 
Bod 6 – Závěr 
Návrh na usnesení přečetl zastupitel Petr Lokaj, starosta všem poděkoval za účast a zasedání v 18:45 
hod. ukončil. 
 
Ověřovatelé zápisu:    Vlasta Kučerová             --------------------------------- 
 
    Jaroslav Tihelka  --------------------------------- 
 
 
 


