
ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE 
27.5. 2016 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V BALDOVCI. 
     Zahájeno:  18,00 hod                                                                                Ukončeno:   18,40 hod 
 
Přítomni zastupitelé:   Jiří Szymsza,  Dušan  Škandera, Jaroslav Bezděk, Petr Lokaj, Jaroslav Voráč,  
                                    Vlasta Kučerová, Rostislav Šmehlík, Miroslav Hrstka, Petr Kraus  
 
Omluveni zastupitelé:  Jana Sedláková,  Jiří Hrstka   
 
Návrhová komise:  P. Lokaj, M. Hrstka  
Zapisovatel:  V. Kučerová 
Ověřovatelé zápisu:  R. Šmehlík, J. Bezděk 
 
Program:     
 1.   Zahájení 
 2.   Hospodaření obce za rok 2015 
 3.   Účetní závěrka obce za rok 2015 
 4.   Účetní závěrka školy a školky za rok 2015 
 5.   Změna rozpočtu 
 6.   Přijetí dotace - smlouva     
 7.   Výběrové řízení malého rozsahu na chodníky 
 8.   Prodej obecních pozemků 
 9.   Skupina pro interní audit 
10.  Diskuse 
11.  Závěr 
 
Bod 1 
Po přivítání seznámil starosta s vyvěšeným programem, který zastupitelstvo schválilo. 
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Rovněž schválilo navrženou zapisovatelku, ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. 
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 
Bod 2 
Po projednání závěrečného účtu schválilo zastupitelstvo obce celoroční hospodaření obce za rok 2015, 
a to bez výhrad. 
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 3 
Starosta seznámil s podklady a zastupitelstvo schválilo účetní závěrku obce Rozstání za rok 2015. 
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 4 
Po seznámení také schválilo zastupitelstvo účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Rozstání, 
okr. Prostějov, příspěvková organizace, za rok 2015. 
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 5 
Starosta seznámil s provedenými změnami rozpočtu 

   

                            Rozpočtové opatření č. 3  
položka 

rozpočtové 
Příjem Kč 

skladby   



1341 poplatek ze psa                  100,00    
 celkem                         100,00    
 Výdej  

10315139 nákup sazenic - les             16 000,00    
23216121 stavba - ČOV -           32 000,00    
23215139 nákup materiálu - ČOV               2 000,00    
23215169 odsátí kalů - ČOV             30 000,00    
37455169 odstranění dřevin               3 000,00    
55125134 stejnokroj - hasiči               4 300,00    
55125169 revize dýchacích přístrojů - hasiči             13 300,00    
61716130 nákup pozemku - Lesy ČR             41 800,00    

 celkem             78 400,00    
   
   
 rekapitulace v Kč 
 výše celkových příjmů původní rozpočet:         7 509 600,00    
 výše celkových výdajů původní rozpočet:      10 638 700,00    
 zapojení přebytku z minulých let:        3 129 100,00    
 zapojení přebytku z minulých let 1. rozpočtové 

opatření: 
-         272 260,00    

 zapojení přebytku z minulých let 2. rozpočtové 
opatření 

                 660,00    

 zapojení přebytku z minulých let 3.rozpočtové 
opatření 

            78 300,00    

 
   

 Rozpočtové opatření č. 4  
položka 

rozpočtové 
příjem Kč 

skladby   
10312111 prodej dřeva             77 000,00    

   
   
 celkem             77 000,00    
 výdej  

23216121 stavba ČOV -           43 000,00    
23215137 DDHM - rohový stůl               8 000,00    
23215021 ostatní osobní výdaje             20 000,00    
23215169 rozbory vody + odsátí kalů             15 000,00    
37225138 popelnice               3 100,00    
61715321 přestupková komise Prostějov,org4004               1 000,00    
64095229 dar - včelaři               3 000,00    

   
 celkem               7 100,00    
   
   

   



   
 rekapitulace v Kč 
 výše celkových příjmů původní rozpočet:         7 509 600,00    
 výše celkových výdajů původní rozpočet:      10 638 700,00    
 zapojení přebytku z minulých let:        3 129 100,00    
 zapojení přebytku z minulých let 1. rozpočtové 
opatření: 

-         272 260,00    

 zapojení přebytku z minulých let 2. rozpočtové 
opatření 

                 660,00    

 zapojení přebytku z minulých let 3.rozpočtové 
opatření 

            78 300,00    

 zapojení přebytku z minulých let 4.rozpočtové 
opatření 

-           69 900,00    

 
Zastupitelstvo vzalo na vědomí  provedená rozpočtová opatření č. 3 a č.4. 
 
 
Bod 6 
Jak starosta ujasnil, nabídla se z fondu OPŽP možnost získání navýšení dotace i na veřejné části 
kanalizačních přípojek. K tomu je nutné schválení zastupitelstvem. To po krátkém projednání 
schválilo přijetí dotace na veřejné části přípojek na akci Obec Rozstání ČOV a stoková síť. Dále 
pověřilo starostu obce k podpisu Dodatku č. 1 ke smlouvě č.12132851. 
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 7 
Starosta seznámil s výsledkem výběrového řízení na dodavatele stavby připravovaných oprav 
chodníků v obci.  Z původních 10ti zájemců podalo své nabídky 7. Zastupitelstvo schválilo výběr 
dodavatele stavebních prací na akci „Obec Rozstání – oprava chodníků a přístavba“ firmu Svoboda 
SDK s.r.o., Ježkovice 38, která podle hodnotící komise podala nejvýhodnější nabídku v zakázce 
malého rozsahu a to za cenu 2 877 930,13 Kč bez DPH. Zastupitelstvo rovněž pověřilo starostu obce 
k podpisu smlouvy o dílo. 
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 8 
O prodej obecních pozemků požádali: 
-   pozemek p.č. 2005/1 – 144 m2 pan M. H., Rozstání.  Zastupitelstvo prodej schválilo  
    za cenu 10 Kč 1m2. 
Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 1 
 
-  část pozemku p.č. 2018/10 - 72 m2 pan J. Š., Brno. Zastupitelstvo prodej schválilo  
   za cenu 10 Kč/1 m2. 
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
-   část pozemku p.č. 2018/3 – 255 m2 manželé M. a H. K., Rozstání. Zastupitelstvo   
    prodej schválilo za cenu 10 Kč/ 1 m2. 
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 9 
Jak uvedl starosta, je nutné opět schválit skupinu pro interní audit. Tu navrhl ve složení: Vlasta 
Kučerová, Jaroslav Bezděk, Petr Kraus, a zastupitelstvo ji schválilo. 
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 



Bod 10 
- V diskusi seznámil starosta s pokračováním prací na opravách místních komunikací, kde se co mění, 
nedělá a naopak dělá jako vícepráce. Zastupitelstvo je s celými změnami seznámeno již dříve na 
poradě, kde se vše konzultovalo. 
- pan K. – dotaz na pokácení suché lípy v Baldovci u rybníka. Místostarosta – podívají se na to a 
domluví se na pokácení přímo na místě. 
- paní J. – dotaz na slíbené odpadkové koše do Baldovce. Starosta – jsou již zakoupeny, jak budou mít 
obecní zaměstnanci čas, tak je zabetonují. Dále p. J. – dotaz na úklid po Baldovci – starosta – 
dokončuje se Rozstání a bude se dělat i v Baldovci. 
- pan H. – kdy se plánuje čistička i v Baldovci?  Starosta – do roku 2021 nesmí obec narušit státní 
novou silnici, a dále je třeba i ujasnit, zda pokračovat podle vydaného stavebního povolení, nebo 
předělat projektovou dokumentaci a udělat samostatnou čističku pod Baldovcem. Musí se řešit 
postupně, protože se často mění zákony a ne vždy je vše možné podle představ a plánů obce. 
 
Bod 11 
Na závěr seznámil s návrhem na usnesení zastupitel M. Hrstka. Starosta pak zasedání po rozloučení 
ukončil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


