ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO
DNE 13.3. 2015 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V BALDOVCI.
Zahájeno: 18,00 hod
Ukončeno: 18,50
hod
Přítomni zastupitelé: Jiří Szymsza, Dušan Škandera, Rostislav Šmehlík, Jaroslav Bezděk,
Jiří Hrstka, Miroslav Hrstka, Vlasta Kučerová, Petr Kraus
Omluveni zastupitelé: Jaroslav Voráč, Jana Sedláková, Petr Lokaj
Návrhová komise: D. Škandera, M. Hrstka
Zapisovatel: V. Kučerová
Ověřovatelé zápisu: P. Kraus, J. Bezděk
Program:
1. Zahájení
2. Plnění usnesení
3. Prodej stavebního pozemku
4. Žádost o udělení výjimky pro základní školu
5. Žádost o příspěvek
6. Prodloužení veřejnoprávní smlouvy na přestupkovou komisi
7. Schválení smlouvy na pojištění obecního majetku
8. Smlouva na sběr elektrozařízení
9. Rozpočtové opatření 1/2015
10. Diskuze
11. Závěr
Bod 1
Po zahájení seznámil starosta přítomné s vyvěšeným programem, protože nebyly žádné
námitky ani doplnění zastupitelstvo jej schválilo.
Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0
Starosta dále určil zapisovatelku a navrhl návrhovou komisi a ověřovatele zápisu. Také tyto
zastupitelstvo schválilo.
Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0
Bod 2
S plněním usnesení seznámil zastupitel j. Hrstka. Zastupitelstvo je vzalo na vědomí.
Bod 3
O prodej obecních pozemků p.č. 2053 – 91 m2 a p.č. 1186/4 – 756 m2 požádali manžele J. V.
a R. V., za účelem výstavby rodinného domu. Jak starosta uvedl, jedná se o pozemek
k zástavbě a zatím o něj nebyl žádný větší a skutečný zájem, proto navrhl pozemek prodat a
zachovat cenu, za kterou se prodávali ostatní okolní pozemky, tedy za cenu 50 Kč + DPH/
1m2. Zastupitelstvo tento návrh manželům V. schválilo.
Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0
Bod 4
Jelikož je stále nízký stav žáků v základní škole, požádala paní ředitelka obec, jako
zřizovatele, o udělení výjimky pro nižší počet žáků ve třídě. Zastupitelstvo po krátké diskuzi

tuto výjimku schválilo.
Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0
Bod 5
Na obec se obrátili místní včelaři se žádostí o finanční podporu na opravy a nákup techniky a
vybavení nutného k této činnosti. Zastupitelstvo uznalo, že včely potřebují všichni, takže
schválilo finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč.
Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0
Bod 6
Starosta seznámil s informací z Prostějova, že k 30.6. zanikne veřejnoprávní smlouva na
výkon přestupkové komise, kterou nám Prostějov dělá. Proto je nutné požádat o prodloužení
této smlouvy. Protože přestupkovou komisi musíme mít zajištěnu a není jiná varianta,
zastupitelstvo žádost o prodloužení veřejnoprávní smlouvy schválilo.
Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0
Bod 7
Protože se měnily zákony, hlavně občanský zákoník, je třeba i tyto změny předělat
v pojistných smlouvách pro obec. Starosta uvedl, že staré smlouvy vypověděl v listopadu
2014 k 1.2. 2015, ale pojišťovna potvrdila výpovědi až v polovině ledna. Mezitím nechal
zaktualizovat odhadní ceny obecního majetku, aby byly reálné a odpovídaly stavu současných
pojišťovacích cen. Výběrové řízení nám provedl opět pan Hanák, který pro obec dobře
pracuje již přes 12 let, a doporučil jako nejlepší nabídku pojištění od pojišťovny Kooperativa.
Starosta uvedl, že nabídky byly různé, kdy ta nejlevnější byla 24 900 Kč a nedražší přes
100 000 Kč. Aby nezůstal majetek nepojištěný k 1.2., podepsal smlouvy na pojištění majetku
a odpovědnosti zastupitelů k tomuto datu právě s nejlevnější pojišťovnou Kooperativa. Ještě
starosta dodal, že oproti starým smlouvám je pojištění důkladnější, obsáhlejší a k tomu
levnější, takže celkem šetří obec ročně 9 600 Kč. Pan Hanák požadoval za výběrové řízení
5 000 Kč, takže i tak v letošním roce obec za pojištění ušetřila. Zastupitelstvo uznalo nutnost
pojištění obecního majetku a odpovědnosti a pojistné smlouvy č. 8603133149 a 8603134420
po seznámení s jejich obsahem schválilo.
Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0
Bod 8
Starosta seznámil s informací od f. RESPONO, která pro obec sváží odpad a zajišťuje i
některou agendu, že je nutné podle nových zákonů schválit novou smlouvu na svoz
elektrozařízení. Jak starosta uvedl, nic se nemění, jen další byrokratické papírování, které
musí projít zastupitelstvem a schválením. Po seznámení zastupitelstvo schválilo smlouvu o
zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi Obcí Rozstání a Elektrovin a.s., Praha.
Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0
Bod 9
Starosta seznámil s rozpočtovým opatřením č.1/2015.
Rozpočtové opatření č. 1
položka
rozpočtové
skladby
4112
1337
1340

příjem

dotace na výkon státní správy
poplatek za odpad - oprava
poplatek za odpad - oprava

Kč

-

2 800,00
370 000,00
370 000,00

1335
1343
4116
55122322
61712119

61715166
22215192
22215339
36125154
36395011
36395031
36395031
36395032
36395321

poplatek za odnětí pozemků k plnění funkci lesa
poplatek za parkování ČAD
dotace na VPP UZ 13101 (za prosinec)
přijaté pojistné náhrady
věcné břemeno
celkem
výdej
konzultační služby
IDS Olomouc
IDS Olomouc
nebytový prostor - elektrika
VPP - Piňos - prosinec UZ 13101
sociální pojištění, UZ 13101
sociální pojištění
zdravotní UZ 13101
přestupková komise org 4004 Prostějov
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:

1 620,00
625,00
10 000,00
11 200,00
500,00
26 745,00

-

2 000,00
46 550,00
46 550,00
1 080,00
8 178,00
1 086,00
959,00
736,00
1 000,00
15 039,00

v Kč
40 296 988,00
44 369 597,62
4 072 609,62
11 706,00

Zastupitelstvo po objasnění změnu rozpočtu schválilo.
Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0
Bod 10
V diskusi promluvil starosta o obchodu v Baldovci a jeho možném pronájmu. Zatím se ozval
jediný zájemce, ale dosud se nevyjádřil jistě, tak se uvidí. Přítomný p. Hořava uvedl, že pokud
se zatím nikdo nenajde, tak paní Hořavová bude obchod provozovat až do konce září.
V případě, že by se však někdo našel, odejde kdykoliv okamžitě.
Dále upozorňovali občané na poruchy v nové silnici v Baldovci. Starosta uvedl, že již o tomto
problému správu silnic informoval, kdy bylo přislíbeno řešení v jarních měsících.
Bod 11
Návrh na usnesení přečetl zastupitel M. Hrstka a starosta zasedání ukončil.

