ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE 17.5.
2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ.
Zahájeno: 18,00 hod

Ukončeno: 19,35 hod

Přítomni zastupitelé: Josef Grmela, Jiří Szymsza, Jaroslav Tihelka, Aleš Kolář, Jaroslav Voráč,
Dušan Škandera, Michal Štrajt, Josef Jančík
Omluveni zastupitelé: Rudolf Tesař, Petr Lokaj, Marie Kašpárková,
Návrhová komise: M. Štrajt, A. Kolář
Zapisovatel: J.Tihelka
Ověřovatelé zápisu: J.Voráč, J. Grmela
Program:
1. Zahájení
2. Hospodaření obce za rok 2011
3. Vícepráce na opravě komunikace
4. Smlouva o dílo
5. Změna rozpočtu na rok 2012
6. Odkup pozemků do vlastnictví obce
7. Spolupráce s Občanským sdružením
8. Diskuse
9. Závěr

Bod 1
Po přivítání seznámil starosta s vyvěšeným programem, a jak uvedl, navrhl jeho doplnění, protože se
některé body vyskytly až po vyvěšení programu. Jako bod 6 – Odkup pozemků do vlastnictví obce, bod 7
– Spolupráce s občanským sdružením, ostatní body by se posunuly o pořadí níže. Zastupitelstvo námitky
nemělo a program i s doplněním schválilo.
Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0
Následně navrhl starosta návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a určil zapisovatele. Protože jiné návrhy
nebyly, zastupitelstvo schválilo starostův návrh jednohlasně.
Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0
Bod 2
Starosta seznámil s výsledkem hospodaření obce za rok 2011, kdy podle zprávy o výsledku hospodaření,
které provedl krajský úřad, bylo vše v pořádku. Zastupitelstvo obce tedy po projednání závěrečného účtu
celoroční hospodaření obce za rok 2011 schválilo bez výhrad.
Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0
Bod 3
Jak starosta seznámil přítomné při opravě komunikace na Baldovec se vyskytly problémy s výškou
podkladu, který se měl podle projektu více odebírat, a rozdílnou výškou obrubníků v opravované části
v Rozstání od křižovatky po konec obce, kde obrubníky končí. Rovněž i někteří občané navrhovali
výměnu obrubníků za nové, když se dělá nová komunikace. Původně se totiž tato výměna neplánovala, ale
protože se vyskytly zmíněné problémy, po dohodě s projektantem, investorem a firmou, která práce
provádí, navrhl starosta výměnu obrubníků v uvedené části obce. Rovněž seznámil s cenovým rozpočtem,
které tyto práce budou stát. Starosta také uvedl, že se již tímto problémem zastupitelstvo zabývalo na své
pracovní poradě, takže jsou všichni členové řádně seznámeni a dobře vědí, o čem budou rozhodovat.
V krátké diskusi zastupitelstvo projednalo a schválilo výměnu obrubníků v Rozstání v opravovaném úseku
komunikace v obci.
Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0

Bod 4
Starosta objasnil, o kterou smlouvu o dílo se jedná a proč se schvaluje. Jde o smlouvu mezi obcí Rozstání
a vítěznou firmou Provod, která byla vybrána jako nejlepší v zakázce malého rozsahu na požadované
práce na čističku vody v obci. Jelikož se tyto náklady dají hradit z případné dotace, muselo se malé
výběrové řízení udělat, aby byly náklady uznatelné a fond je v budoucnu proplatil. Starosta také uvedl, že
výběrová komise byla složená ze členů zastupitelstva, takže by mělo být vše v pořádku. Poté seznámil
s návrhem smlouvy o dílo, kterou zastupitelstvo schválilo.
Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0
Bod 5
V návaznosti na bod 3 seznámil starosta s navrženou změnou rozpočtu, kde se, mimo jiné, navyšuje i
částka za výměnu obrubníků. Vysvětlil i ostatní položky rozpočtu. Zastupitelstvo pak celé rozpočtové
opatření č.2 schválilo.

Rozpočtové opatření č. 2
výdej:
Drobný hmotný majetek, UZ 008
dotace na zlepšení podmínek
výuky,UZ32533123,32133123
přestupková komise Prostějov,org 4004
dotace - POV
platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
rekonstrukce kanalizace
celkem
příjem
dotace na hasiče, UZ 008
dotace POV
dotace do školy UZ32533123,32133123
daň z příjmů právnických osob za obce
poplatek za odnětí lesní půdy
prodej hasícího auta
celkem
rekapitulace
výše celkových příjmů původní rozpočet:
výše celkových výdajů původní rozpočet:
zapojení přebytku z minulých let:
zapojení přebytku z minulých let 1. rozpočtové opatření:
zapojení přebytku z minulých let 2.rozpočtové opatření:

Kč
12 500,00
161 161,20
2 000,00
185 000,00
1 520,00
225 000,00
587 181,20
12 500,00
185 000,00
161 161,20
1 520,00
2 358,00
49 000,00
411 539,20
v Kč
5 896 300,00
6 152 926,00
256 626,00
155 700,00
175 642,00

Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0

Bod 6
V doplněném bodě uvedl starosta, že naší obci nabídl k odkupu svoje pozemky pan Radek Pokorný. Jak
dále starosta informoval, nejsou tyto pozemky až tak důležité, ale protože je naši občané místy používají,
navrhla pozemky koupit. Zastupitelstvo po krátké diskusi odkup schválilo za požadovanou cenu 10
Kč/1m2.
Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0

Bod 7
Ve druhém doplněném bodě předal starosta slovo předsedkyni nově vzniklého občanského sdružení
Rozšťánek paní O.H. Ta seznámila s důvody vzniku sdružení a s jeho plánovanou činností. Členové
sdružení by chtěli spolupracovat s obcí při získávání dotací na různé projekty, které si sami zajistí. Tím
prvním by byl záměr postavit dětské hřiště za sokolovnou, kde by bylo i posezení pro maminky, a aby
bylo volně přístupné všem. Projekt mají již připraven, ale poslední termín pro podání žádosti je hned pátek
17.3., tedy hned po zasedání zastupitelstva, proto požádala starostu o doplnění programu, aby se stihl včas
jejich záměr projednat. Jako pomoc od obce by sdružení potřebovalo příslib půjčky na toto hřiště, protože
se nejdříve musí zaplatit vše z vlastních zdrojů, a pak, po vyhodnocení akce to dotační fond proplatí ve
výši 90%, takže pouze 10 % si uhradí ze svého sdružení, nebo požádají o spolufinancování obec.
V projektu žádají o dotaci 500 000 Kč. V diskusi starosta uvedl, že je to velmi rychlé, zastupitelstvo nemá
moc času na tak důležité rozhodování, dále, že když někdo udělá chybu v projektu, stačí špatné
vyúčtování, špatně podaný dokument, cokoliv, hrozí, že dotace nebudou proplaceny. Pak by musela obec
požadovat finance po občanském sdružení. Paní předsedkyně chápala obavy zastupitelstva, ale kvůli
žádosti o dotaci potřebovala znát usnesení hned, zda mohou žádost podat, nebo obec nepomůže. Ve
vlastním zájmu budou dotace a jejich podmínky řádně hlídány, aby se vše proplatilo. Také uvedla, že
pokud by nastaly nějaké problémy, nebudou se dotace čerpat a projekt se přeruší. V dlouhé diskusi
zastupitelstvo pokládalo spoustu otázek a paní předsedkyně odpovídala a vysvětlovala. Starosta pak
nechal hlasovat o spolupráci s občanským sdružením Rozšťánek a zastupitelstvo tuto spolupráci schválilo.
Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0
Pak nechal starosta hlasovat o návrhu na usnesení, zda zastupitelstvo schválí bezúročnou půjčku
občanskému sdružení Rozšťánek do výše 500 000 Kč na projekt hřiště v období 2013 – 2014, ale pouze,
pokud obec tyto finanční prostředky bude mít volné. Zastupitelstvo tuto půjčku schválilo.
Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0
Bod 8
V diskusi informoval starosta, že máme přislíbenou dotaci 3 mil. Kč na společný projekt s obcí Otinoves
na protipovodňové hlásiče, včetně výměny rozhlasů.
Dále, že nás oslovil projektant z Jedovnice, zda naše obec podpoří plánovanou výstavbu kruhového
objezdu u Kojálu. Zastupitelstvo tento návrh podpořilo, protože je křižovatka u Kojálu nebezpečná.
Bod 9
Návrh na usnesení přečetl pan Štrajt.
Na závěr poděkoval starosta přítomným za účast a zasedání ukončil.

USNESENÍ č. 2/2012
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ ZE DNE 17.5. 2012

ZASTUPITELSTVO OBCE:
1. Po projednání závěrečního účtu schvaluje zastupitelstvo obce celoroční hospodaření obce za rok
2011, a to bez výhrad
2. Schvaluje provedení víceprací – výměnu obrubníků – na opravě komunikace na Baldovec,
(viz. změna rozpočtu)
3. Schvaluje Smlouvu o dílo č.12 – T004 na provedení dohodnutých prací mezi obcí Rozstání a
PROVOD, středisko Tišnov, pro akci na výstavbu ČOV.
4. Schvaluje změnu rozpočtu na rok 2012 (viz. příloha)
5. Schvaluje odkup pozemků do vlastnictví obce p.č. 77/3 – 201 m2, 77/10 – 133 m2,
77/13 – 207 m2 a 79/26 – 137 m2 od pana Radka Pokorného, Spešov 122, za cenu 10 Kč/1 m2.
Celkem tedy 678 m2 za cenu 6 780 Kč.
6. Schvaluje smlouvu o spolupráci s občanským sdružením Rozšťánci ve věci vybudování dětského
hřiště.
Schvaluje tomuto sdružení poskytnutí bezúročné půjčky do výše 500 000 Kč v období
2013 – 2014 na realizaci projektu dětského hřiště v Rozstání. Tato půjčka bude poskytnuta pouze
v případě, že obec Rozstání bude mít tyto finanční prostředky v daném časovém období volné.

