ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE 15.2. 2013
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V BALDOVCI.

Zahájeno: 18,00 hod

Ukončeno: 18,55 hod

Přítomni zastupitelé: Josef Grmela, Jiří Szymsza, Rudolf Tesař, Aleš Kolář, Dušan Škandera,
Michal Štrajt, Josef Jančík
Omluveni zastupitelé: Jaroslav Voráč, Jaroslav Tihelka, Marie Kašpárková, P. Lokaj
Návrhová komise: D. Škandera, A. Kolář
Zapisovatel: J. Jančík
Ověřovatelé zápisu: R. Tesař, J. Grmela

Program:
1. Zahájení
2. Žádosti o příspěvek
3. Žádost o udělení výjimky z počtu žáků pro ZŠ Rozstání
4. Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na ČOV
5. Zmocnění starosty obce k rozpočtovým opatřením
6. Rozpočtové opatření č.1
7. Diskuse
8. Závěr
Bod 1
Po přivítání seznámil starosta s vyvěšeným programem, který však navrhl doplnit o body, které se
projevily až po vyvěšení původního programu. Navrhl jako bod 5 – Zmocnění starosty obce
k rozpočtovým opatřením a jako bod
6 – Rozpočtové opatření č.1. Zastupitelstvo celý program schválilo.
Hlasování: Pro – 7, Proti – 0, Zdržel se – 0
Navrženého zapisovatele, návrhovou komisi a ověřovatele zápisu schválilo zastupitelstvo bez jiných
návrhů.
Hlasování: Pro – 7, Proti – 0, Zdržel se – 0
Bod 2
Starosta seznámil se žádostmi o příspěvek těchto organizací:
- Svaz tělesně postižených, Prostějov
- Charita Prostějov, Prostějov
- Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených, Klub RADOST, Prostějov
- Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených, klub PAPRSEK, Vyškov
Zastupitelstvo po krátké diskusi pro každého žadatele schválilo příspěvek 500 Kč.
Hlasování: Pro – 7, Proti – 0, Zdržel se – 0
Bod 3
Kvůli nízkému počtu žáků v naší škole požádala ředitelka p.Vystavělová o udělení výjimky pro školu.
Jak starosta uvedl, podle demografického vývoje se v budoucích letech zase škola doplní, protože se
narodilo dost dětí. Jen by je měli rodiče dávat do zdejší školy a ne jinam. Zastupitelstvo udělení
výjimky schválilo.
Hlasování: Pro – 7, Proti – 0, Zdržel se – 0
Bod 4
Na základě pokynů od poskytovatele možné dotace na čistírnu vod z fondu OPŽP je třeba pokračovat
v dalších krocích, i když není zatím ještě úplně schváleno přidělení dotace pro naši obec. Starosta
uvedl, že protože však máme již přiděleno registrační číslo, je šance veliká. Kvůli pokynům tedy
musíme zahájit výběrové řízení na dodavatele budoucí stavby čističky. Starosta seznámil s obsahem

zadávací dokumentace výběrového řízení, včetně obchodních podmínek a návrhu Smlouvy o dílo.
Zastupitelstvo po projednání a seznámení se s podklady vše schválilo.
Hlasování: Pro – 7, Proti – 0, Zdržel se – 0
Bod 5
K doplněnému bodu starosta upřesnil, že na základě doporučení od pracovníků z krajského úřadu je
lepší, když má starosta udělené zmocnění od zastupitelstva provádět některá rozpočtová opatření sám.
Z praxe je známo, že některé finanční účelové dotace pro obec přicházejí na účty koncem roku a
starosta by musel na jejich přijetí svolávat zasedání, aby zastupitelstvo vše schválilo. Tak to schválí
sám a je vše v pořádku. Zastupitelstvo uznalo opodstatnění takových opatření a schválilo starostovi
možnost rozpočtových opatření k zapojení účelových dotací.
Hlasování: Pro – 7, Proti – 0, Zdržel se – 0
Bod 6
Jak starosta vysvětlil, již známe přesnou částku na výkon státní správy od státu na letošní rok. Protože
je nižší, než je v rozpočtu, musíme schválit přesná čísla. Starosta upřesnil, že se snížil příspěvek na
školu, ale měla by být tato ztráta nahrazena vyššími daňovými výnosy. To se však ukáže až během
roku.

Rozpočtové opatření č.
1
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1. rozpočtové opatření:

výše celkových příjmů původní
rozpočet:

Zastupitelstvo rozpočtové opatření č.1 schválilo.
Hlasování: Pro – 7, Proti – 0, Zdržel se – 0
Bod 7
Diskuse:
p. F. H. - oprava mostu v Baldovci. Starosta – firma, která měla opravu dělat, nenastoupila, bude se
řešit v budoucnu. Dále p. H. – úklid sněhu na hřbitově. Starosta – uklízí se podle potřeby, ale jsou
stížnosti majitelů hrobů, že zrovna na ty jejich se sníh nafoukává z frézy. Je to složitá situace. F. H. –
úklid sněhu na komunikaci mezi Rozstáním a Baldovcem, zda by šlo častěji zhrnovat. Starosta – to je
záležitost správy silnic, do toho nemůže obec zasahovat. Místostarosta – doplnil, že se to řešilo již
loni, ale správa silnic nechce, abychom sami něco uklízeli, protože bychom odstranili i sůl, která má
sníh rozpouštět.
p. R. H. – chtějí žádat správce toku o pročištění potoka, zda obec podpoří. Starosta – obec podpoří,
ale nevidí to na úspěch, protože se čistilo před 7 lety.

p. J. J. – proč jsou tuje, které se vykácely z chodníku, v potoce? Starosta – bylo mu sděleno, ať nic
neodváží, že si tuje vezme baldovský občan na štěpkování. O tom, že jsou v potoku, slyší poprvé, bude
se muset dořešit za lepšího počasí. Dále p.J. upozornil na nedokončenou těžbu v obecním lese.
Správce lesa p. Škandera – zjistí a zajistí nápravu.
Bod 8
Po přečtení návrhu na usnesení od zastupitele p.Škandery starosta zasedání ukončil.

