
     ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE 
13.7. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ. 
 
     Zahájeno:  18,00 hod                                                                            Ukončeno:   18,20 hod 
 
Přítomni zastupitelé:  Josef Grmela, Jiří Szymsza, Jaroslav Tihelka, Aleš Kolář, Jaroslav Voráč, 
                                   Dušan Škandera, Josef Jančík, Rudolf Tesař, Petr Lokaj 
  
Omluveni zastupitelé:   Marie Kašpárková, Michal Štrajt 
 
Návrhová komise:   P. Lokaj, A. Kolář 
Zapisovatel:  D. Škandera 
Ověřovatelé zápisu:  J.Voráč, J. Grmela 
 
Program:     
 1.   Zahájení 
 2.   Prodej obecních pozemků 
 3.   Žádost o udělení výjimky základní škole 
 4.   Smlouva o dílo 
 5.   Změna rozpočtu na rok 2012 
 6.   Nabídka na odkup podílů v SLD Niva 
 7.   Diskuse  
 8.   Závěr 
 
Bod 1 
Na úvod přivítal starosta přítomné a seznámil s vyvěšeným programem. Zastupitelstvo jej bez doplnění 
schválilo. 
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Starosta dále navrhl návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a určil zapisovatele, a protože jiné návrhy 
nebyly, zastupitelstvo vše schválilo. 
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 2 
O prodej obecních pozemků p.č.1572/12 – 62 m2 a  1572/32 – 107 m2 požádali manželé  
M. a R. H., Baldovec. Starosta uvedl, že tyto pozemky žadatelé užívají dlouhodobě, proti vyvěšenému 
záměru nikdo nic nenamítl, tak navrhl prodej za běžnou cenu 5 Kč/ 1 m2. Zastupitelstvo tento návrh 
schválilo. 
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 3 
Jak seznámil starosta, protože poklesl počet žáků ve škole pod stanovený limit, požádala ředitelka školy o 
udělení výjimky z počtu žáků na rok 2012 – 2013, což je nutný podklad pro krajský úřad. Starosta uvedl, 
že musí obec na podlimitní stav žáků doplácet část refundace na jednoho pedagogického pracovníka. 
Zastupitelstvo udělení výjimky schválilo. 
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 4 
K tomuto bodu uvedl starosta, že na základě vyhlášené výzvy malého rozsahu proběhlo výběrové řízení na 
investorskoko – inženýrskou činnost pro možnou výstavbu čističky v obci. Podle výsledku výběrového 
řízení měla nejlepší nabídku f.STAMINA s.r.o., Volfířov. Zastupitelstvo Mandátní smlouvu schválilo. 
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 5 
Se změnou č. 3 rozpočtu na rok 2012 seznámil přítomné starosta a objasnil jednotlivé položky. 
 

 

 
 



Rozpočtové opatření č. 3 

   položka 
rozpočtové výdej: Kč 

skladby     

  
  

33195169 
skákací hrad, ozvučení, lavice - Den otevřených dveří-
Eldaco             9 700,00     

61715429 spoluúčast na škodné události             1 000,00     

  celkem           10 700,00     

  příjem   

1334 odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu             9 076,00     

1343 poplatek za užívání veř.prostranství             1 590,00     

1351 odvod loterií a podobných her             6 227,96     

61712321 přijatý neinvestiční dar - Eldaco             9 700,00     

61712324 
vrácení za elektriku a plyn -min.období,splátka 
rámečků,oprava fondu           91 367,81     

  celkem         117 961,77     

   

 

rekapitulace v Kč 

 

výše celkových příjmů původní rozpočet:       5 896 300,00     

 

výše celkových výdajů původní rozpočet:      6 152 926,00     

 

zapojení přebytku z minulých let:         256 626,00     

 

zapojení přebytku z minulých let 1. rozpočtové opatření:         155 700,00     

 

zapojení přebytku z minulých let 2.rozpočtové opatření:         175 642,00     

 

zapojení přebytku z minulých let 3. rozpočtové opatření: -       107 261,77     
 
 
Zastupitelstvo po krátké diskusi změnu č. 3 schválilo. 
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 6 
Starosta uvedl důvod tohoto bodu, jelikož obec svůj podíl ve Středomoravském lesním družstvu již 
prodala. Protože se však ještě dohledaly později další parcely, které patří do majetku tohoto družstva, – 
p.č. 1159/2 – 13 m2, 1163/3 – 41 m2 a 1163/4 – 42 m2,  připadla i část podílů zase naší obci. Ostatní obce 
začaly tedy nabízet tyto podíly k prodeji, aby splnily povinnost ze zákona, nabídnout spoluvlastníkům 
podíly k prodeji. Místostarosta uvedl, že se díval, kde tyto pozemky jsou, a že nemají žádný význam pro 
žádnou obec, protože jsou malé a u cesty. Starosta ukázal připravenu mapku z katastru a potvrdil 
místostarostova slova, že pozemky jsou bezvýznamné. Navrhl tedy, a nechal hlasovat o návrhu na 
usnesení, že obec nemá zájem o odkup nabízených podílů od jiných obcí, ale naopak, aby se vyvěsil záměr 
na prodej těchto podílů naší obce jiným zájemcům. Zastupitelstvo návrh schválilo. 
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 7 
Nikdo žádný diskusní příspěvek neměl. 
 
Bod 8 
Návrh na usnesení přečetl p.Lokaj a starosta zasedání ukončil. 
 
 
 



 
 
 

 

 

 


