
ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE  18.4. 
2013 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ. 
 
   Zahájeno:  18,00 hod                                                                                  Ukončeno:   18,45 hod 
 
Přítomni zastupitelé:  Josef Grmela, Jiří Szymsza,   Dušan  Škandera,  Michal Štrajt,  Josef Jančík, 
                                   Jaroslav Voráč,  Jaroslav Tihelka, Marie Kašpárková,  P. Lokaj 
 
 Omluveni zastupitelé:  Rudolf Tesař,  Aleš Kolář 
 
Návrhová komise:  D. Škandera,  P. Lokaj 
Zapisovatel:   M. Kašpárková 
Ověřovatelé zápisu:  R. Tesař, J. Grmela 
 
Program:     
 1.   Zahájení 
 2.   Žádost o příspěvek 
 3.   Žádost o výkup pozemku 
 4.   Změna rozpočtu 
 5.   Přijetí dotace a schválení smlouvy 
 6.   Schválení účetních závěrek 
 7.   Určení skupiny pro interní audit 
 8.   Diskuse  
 9.   Závěr 
 
Bod 1 
Úvod zahájil starosta přivítáním přítomných a seznámil s navrženým programem. Zastupitelstvo jej pak 
schválilo. 
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Dále navrhl starosta návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a určil zapisovatele. Zastupitelstvo navržené 
schválilo. 
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 2 
Starosta seznámil s žádostí o příspěvek na nový babybox instalovaný v prostějovské nemocnici. 
Zastupitelstvo v diskusi navrhlo a schválilo příspěvek pro Občanské sdružení Babybox ve výši 1 000 Kč. 
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 3 
K uvedené žádosti s přílohou geometrického plánu upřesnil starosta, že Lesy ČR, jako hospodář vodních 
toků na našem katastru, požádali o řešení pozemku pod vystavěnou hrází „Nového rybníka“. Zastupitelstvo 
v diskusi řešilo, zda pozemek pronajmout nebo prodat, a po zvážení situace schválilo prodej nově vzniklého 
pozemku st. 562 do vlastnictví České republiky. Protože konkrétní podmínky nejsou zatím známy, tak cena a 
ostatní podmínky budou upřesněny s hospodářem  majetku státu s Lesy ČR, s.p. Tento návrh na usnesení 
zastupitelstvo schválilo. 
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 4 
S úpravami rozpočtu seznámil starosta. Jak uvedl, byla nám již zaslána smlouva na doplacení částky za 
školní rok 2012 pro obec Lipovec, takže se musí tato suma doplnit do rozpočtu. Také pak objasnil všechny 
ostatní změny. 

 Rozpočtové opatření č. 2 
 

   položka 
rozpočtové příjem Kč 

skladby     



1332 poplatek za znečištění (Agro) -           4 000,00     

4111 dotace na volbu prezidenta  (UZ 98008)           53 000,00     

1122 daň z příjmů právnických osob za obce           60 844,00     

  celkem         109 844,00     

 

výdej 
 31135193 neinvestiční náklady Lipovec - rok 2012         133 300,00     

22125171 prohrnování, posyp           18 500,00     

61185021 ostatní osobní náklady, UZ 98008           22 000,00     

61185139 nákup materiálu, UZ 98008                379,00     

61185162 služby telekomunikací, UZ 98008             4 568,96     

61185173 cestovné, UZ 98008             1 172,00     

61185175 stravné, UZ 98008             3 673,00     

63995362 platby daní a poplatků - daň právnických osob           53 960,00     

 

celkem         237 552,96     

   
   

 

rekapitulace v Kč 

 

výše celkových příjmů původní rozpočet:       6 927 600,00     

 

výše celkových výdajů původní rozpočet:      6 441 556,80     

 

zapojení přebytku z minulých let: -       486 043,20     

 

zapojení přebytku z minulých let 1. rozpočtové 
opatření:           91 600,00     

 

zapojení přebytku z minulých let 2. rozpočtové 
opatření         127 708,96     

 
 
Zastupitelstvo po seznámení schválilo rozpočtové opatření č.2 bez výhrad. 
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 5 
Jak starosta uvedl, nejdůležitější bod jednání je schválit podmínky pro přijetí příspěvku od OL kraje na 
pořízení zásahového vozidla pro naše hasiče.  Poté seznámil se všemi podmínkami a zastupitelstvo schválilo 
přijetí příspěvku od OL kraje ve výši 140 000 Kč, včetně spolufinancování obce minimálně ve stejné výši 
jako příspěvek a Smlouvy o poskytnutí příspěvku. 
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 6 
Starosta upřesnil, že podle nových zákonů musí schvalovat účetní závěrky celé zastupitelstvo a ne jen 
starosta sám, jak tomu bylo dříve, proto je nucen tento bod zařadit. Zastupitelstvo tedy schválilo účetní 
závěrku obce Rozstání a účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Rozstání, okres Prostějov, 
příspěvková organizace. 
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 7 
Jako každý rok navrhl starosta skupinu pro interní audit a to ve složení: Marie Kašpárková, Dušan Škandera ,  
Jaroslav Voráč, kdy zastupitelstvo jeho návrh schválilo. 
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 8 
Žádné dotazy vzneseny nebyly. 
 
Bod 9 
Návrh na usnesení přečetl p. D.Škandera a starosta zasedání ukončil. 



 


