ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE
16.6. 2017 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V BALDOVCI.
Zahájeno: 18,00 hod
Ukončeno: 19,25 hod
Přítomni zastupitelé: Jiří Szymsza, Jaroslav Bezděk, Petr Lokaj, Jaroslav Voráč, Dušan Škandera
Rostislav Šmehlík, Petr Kraus, Jana Sedláková
Omluveni zastupitelé: Jiří Hrstka, Miroslav Hrstka, Vlasta Kučerová
Návrhová komise: Petr Lokaj, Dušan Škandera
Zapisovatel: Jana Sedláková
Ověřovatelé zápisu: Rostislav Šmehlík, Jaroslav Voráč
Program:
1. Zahájení
2. Plnění usnesení
3. Hospodaření obce za rok 2016
4. Účetní závěrka obce za rok 2016
5. Účetní závěrka školy a školky za rok 2016
6. Rozpočtové opatření
7. Prodej a pronájem obecních pozemků
8. Odkup pozemku do vlastnictví obce
9. Výběrové řízení a Smlouva o dílo „Rozstání – soubor 8 RD“
10. Smlouva o dílo 17-T008
11. Smlouva o smlouvě budoucí s EON
12. Prodej fondů ING
13. Skupina pro interní audit
14. Územní působnost „Moravský kras a okolí“
15. Diskuse
16. Závěr

Bod 1
Na úvod seznámil starosta s vyvěšeným programem, který navrhl ještě doplnit o další bod, jako 14 Územní působnost „Moravský kras a okolí“, ostatní body by se posunuly o pořadí níže. Zastupitelstvo
program i s doplněním schválilo.
Hlasování: Pro – 7, Proti – 0, Zdržel se – 0
Dále starosta určil zapisovatelku, navrhl návrhovou komisi a ověřovatele zápisu, které zastupitelstvo
schválilo.
Hlasování: Pro – 7, Proti – 0, Zdržel se – 0
Bod 2
S plněním usnesení seznámil starosta a zastupitelstvo jej vzalo na vědomí.
Bod 3
Po projednání závěrečného účtu schválilo zastupitelstvo obce celoroční hospodaření obce za rok 2016,
a to bez výhrad.
Hlasování: Pro – 7, Proti – 0, Zdržel se – 0
Bod 4
Starosta seznámil s podklady a zastupitelstvo schválilo účetní závěrku obce Rozstání za rok 2016.
Hlasování: Pro – 7, Proti – 0, Zdržel se – 0

Bod 5
Po seznámení také schválilo zastupitelstvo účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Rozstání,
okr. Prostějov, příspěvková organizace, za rok 2016.
Hlasování: Pro – 7, Proti – 0, Zdržel se – 0
Bod 6
Starosta seznámil s rozpočtovým opatřením č. 2,3 a 4.
Rozpočtové opatření č. 2
položka
rozpočtové
skladby
1122
10692212

Kč

příjem
daň z příjmů právnických osob za obce
sankční platby přijaté od jiných subjektů

82 650,00
5 000,00
87 650,00

celkem
63995365
23215362
36315171
37225139
363251737

platby daní státnímu rozpočtu
platby daní státnímu rozpočtu
oprava rozhlasu
pytle
křovinořez

-

celkem

82 650,00
6 000,00
1 000,00
800,00
3 800,00
82 250,00

rekapitulace
výše celkových příjmů původní rozpočet:
výše celkových výdajů původní rozpočet:
zapojení přebytku z minulých let:
zapojení přebytku z minulých let 1.
rozpočtové opatření:
zapojení přebytku z minulých let 2.
rozpočtové opatření

v Kč
8 142 500,00
8 333 100,00
190 600,00
-

28 850,00

-

5 400,00

Rozpočtové opatření č. 3
položka
rozpočtové
skladby
61712112
61713111
1333

příjem
prodej popelnic
příjem z pozemků
poplatky za uložení odpadů
celkem

rekapitulace

Kč
1 000,00
1 000,00
26 000,00
28 000,00

v Kč

výše celkových příjmů původní rozpočet:
výše celkových výdajů původní rozpočet:
zapojení přebytku z minulých let:
zapojení přebytku z minulých let 1.
rozpočtové opatření:
zapojení přebytku z minulých let 2.
rozpočtové opatření
zapojení přebytku z minulých let 3.rozpočtové
opatření
-

8 142 500,00
8 333 100,00
190 600,00
28 850,00
5 400,00
28 000,00

Rozpočtové opatření č. 4
položka
rozpočtové
skladby
1333
1361
1381
61713111

55125134
61715166

Kč

příjem
poplatky za uložení odpadu
správní poplatky
daň z hazardních her
příjmy z prodeje pozemků
celkem
výdej
výcházkové sako
právní služby

15 000,00
5 000,00
15 000,00
1 000,00
36 000,00
3 500,00
2 000,00

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:
zapojení přebytku z minulých let 2.
rozpočtové opatření
zapojení přebytku z minulých let 3.rozpočtové
opatření
zapojení přebytku z minulých let 4.rozpočtové
opatření
Zastupitelstvo vzalo všechna opatření na vědomí.

V 18,20 se dostavil zastupitel Jaroslav Bezděk

5 500,00

v Kč
8 142 500,00
8 333 100,00
190 600,00
-

28 850,00

-

5 400,00

-

5 500,00

-

30 500,00

Bod 7
Zastupitelstvo řešilo žádost pana S. P. o možný pronájem části pozemku p.č. 79/1, kdy se jedná o
oplocený pozemek kolem bytovky. Jak pan P. uvedl, užívá část pozemku už dlouho jako zahrádku, ale
v poslední době se nemohou s ostatními spolubydlícími domluvit na užívání, vznikají problémy a
někteří mu tam škodí. Aby mohl hájit svoje práva, požádal o oficiální pronájem.
Zastupitelstvo projednalo žádost a schválilo pronájem části obecního pozemku p.č. 79/1 – 100 m2, od
17.6. 2017, na možnost využití jako zahrádku, pro S. P., Rozstání, za cenu 2 Kč/1m2 ročně.
Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0
Další žádost o prodej pozemků p.č. 1714/1, 1901 a 194/2 podala f. PEDOP. Jak starosta uvedl, na
vyvěšený záměr se přihlásil další zájemce, pan B., který by pozemky koupil též a nabídl ještě vyšší
cenu než PEDOP. V diskusi se ozvali přítomní občané Baldovce, kteří s prodejem nesouhlasí, protože
by to mohlo pomoci v dalším rozšiřování kamenolomu, který je již tak omezuje. Paní J. – že
zastupitelstvo nikdy cesty neprodávalo, tak ať to nedělá ani nyní a podpoří baldovské občany a vyhoví
jejich námitkám. - Starosta uvedl, že parcela 1714/1 je v areálu kamenolomu a její prodej by mohl
znemožnit přístup na další obecní pozemky, parcely 1901 a 1904/2 jsou místní komunikace a ty se na
základě dřívějších usnesení zastupitelstev nikdy neprodávají. Starosta po diskusi nechal hlasovat o
návrhu, že zastupitelstvo neschvaluje prodej pozemků žádnému zájemci. Tento návrh zastupitelstvo
schválilo.
Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0
Ani druhou žádost f. PEDOP zastupitelstvo neschválilo. Jednalo se o možné dočasné vynětí pozemku
1714/1 ze zemědělského půdního fondu. I u tohoto záměru byli občané proti a zastupitelstvo hlasovalo
o návrhu, že neschvaluje dočasné vynětí pozemku p.č. 1714/1 ze zemědělského půdního fondu.
Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0
Bod 8
Starosta seznámil s problémem a žádostí p. V., který je majitelem pozemku p.č. 1489/1. Jedná se o pole
vedle fotbalového hřiště, kdy občané za mnoho let postupně zavozili část pozemku za oplocením hřiště
svými odpady, takže p.V. nabízí tuto část obci k prodeji, nebo uvedení do původního stavu, aby neměl
případné problémy se zemědělským fondem. Starosta uvedl, že je skutečně pozemek částečně zavezen i
odpady ze sekání hřiště, ale hlavně se dosypávala za oplocení zemina, kvůli udržení základů sloupů
oplocení, takže by měla obec tuto část vykoupit. Je to problém naskládaný celkově za mnoho let.
Zastupitelstvo schválilo odkup části pozemku p.č. 1489/1 cca 1 000 m2, do vlastnictví obce od pana L.
V., Rozstání za cenu 10 Kč/ 1 m2. Zastupitelstvo také pověřilo starostu obce, aby nechal vypracovat
geometrický plán na oddělení zmíněného pozemku a poté provedení odkupu.
Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0
Bod 9
Starosta informoval o provedeném výběru dodavatele a vyhodnocení komise pro hodnocení nabídek na
akci „Rozstání – soubor 8 RD – komunikace, chodník, parkovací stání, točna ČOV , MK Baldovec“,
kdy nejlepší nabídku předložila firma Strabag. Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o dílo č.:
841/NCAD/003/087/2017, mezi obcí a f. Strabag a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/214, 150 00, a pověřilo
starostu obce k jejímu podpisu.
Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0
Bod 10
Starosta objasnil důvody předložené smlouvy, protože obec, jako provozovatel kanalizace a čističky
musí splňovat spoustu hlášení, dodržování zákonů a komunikace s poskytovatelem dotace. Nejsme
schopni sami na obci tuto agendu hlídat a dodržovat vše, jak má být, a je lepší, když to pro obec bude
dělat někdo, kdo se tím zabývá dnes a denně a vše už zná. Starosta seznámil s obsahem smlouvy a
zastupitelstvo schválilo Smlouvu o dílo mč.: 17-T008 mezi obcí Rozstání a zhotovitelem PROVOD –
inženýrská společnost, s.r.o., středisko Tišnov, Brněnská 196, Tišnov. Zastupitelstvo pověřilo starostu
obce k jejímu podpisu.
Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0

Bod 11
Smlouvu č. 1040011654/003 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Rozstání a EON Distribuce a.s., F.A. Gernstera 2151/6, České Budějovice předložil starosta ke schválení. Jedná se o
rozšíření a opravy sítě v obci u rodinného domu. Zastupitelstvo smlouvu schválilo a pověřilo starostu
obce k jejímu podpisu.
Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0
Bod 12
Starosta objasnil historii nákupu fondů ING, kdy už 10 let jsou finance v těchto fondech uloženy a až
nyní jsou v kladných číslech. Proto starosta navrhl jejich prodej, než cena zase klesne. Zastupitelstvo
schválilo prodej všech podílových listů ve správě ING za cenu určenou trhem v den prodeje. Pověřilo
starostu obce k provedení tohoto úkolu.
Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0
Bod 13
Zastupitelstvo schválilo skupinu pro interní audit ve složení: Vlasta Kučerová, Jaroslav Bezděk, Petr
Kraus.
Bod 14
Doplněný bod objasnil starosta, že je třeba ujasnit pro MAS Moravský kras, kde jsme přes svazek obcí
členy, usnesením, že se hlásíme k němu, protože jsme jiný kraj než sídlo MAS. Zastupitelstvo obce
Rozstání rozhoduje o územní působnosti Destinačního managmentu oblasti „Moravský kras a okolí“ na
území Obce Rozstání a hlásí se k územní turistické oblasti „Moravský kras a okolí“. K této oblasti
náleží společně s obcemi sdruženými v DSO „Protivanovsko“. Zastupitelstvo tento návrh na usnesení
schválilo.
Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0
Bod 15
- Jak starosta uvedl v diskusi, je třeba informovat zastupitelstvo, že byl Valnou hromadou schválen
závěrečný účet Mikroregionu Protivanovsko. Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí.
- Dalším bodem v diskusi upozornil starosta baldovské občany, že pokud nebudou více podporovat
svůj obchod v Baldovci, tak hrozí uzavření, kvůli malým tržbám. Pak už asi nikdo obchod neotevře…..
- p. H. – požádal o možnost přidání odvodňovacího kanálu nad Okřínkem, protože v případě většího
deště nestačí současný odvod sbírat vodu a Okřínek je plný. Starosta – budou se tímto návrhem
zabývat a možná se udělá další kanálek.
- paní J. – dotaz na sečení trávy v Baldovci. – Objasnil starosta.
- p. M. – dotaz na dokončení oprav cesty na Stráni u novostaveb. Starosta – že se budou dělat letos
v červenci a pak se s obyvateli setkají všichni i s firmou na ujasnění pravidel provozu a prací přímo na
místě. Druhý dotaz na letní provoz o prázdninách ve školce. Starosta – že bylo v dřívějších letech
vyhověno rodičům, školka byla otevřená, ale nakonec místo domluvených 5 dětí přišly jen 2, což je
velmi nerentabilní a kvůli nim bylo 5 zaměstnanců v práci. Ale v dalším roce se může zase řešit…
Bod 16
Návrh na usnesení přečetl zastupitel pan Lokaj. Starosta pak zasedání ukončil pozváním na sjezd
rodáků.

