Zahájeno:

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rozstání konaného
dne 12.12.2019 v zasedací místnosti v Baldovci
18:00 hod.
Ukončeno: 19:20 hod.

Přítomní zastupitelé:
Omluvení zastupitelé:

Miroslav Hrstka, Dana Hudcová , Aleš Kolář, Petr Kraus, Vlasta
Kučerová, Petr Lokaj, Jiří Szymsza, Jaroslav Tihelka
Josef Sekanina

Zapisovatel:

Dana Hudcová

Návrhová komise:

Miroslav Hrstka, Jaroslav Tihelka

Ověřovatelé zápisu:

Petr Lokaj, Vlasta Kučerová

Program:
1. Zahájení
2. Stočné na rok 2020
3. Prodej obecních pozemků
4. Schválení školského obvodu
5. Skupina pro interní audit
6. Dary členům JSDH
7. Smlouvy na dary
8. Návrh na mimořádnou odměnu členu zastupitelstva
9. Obecně závazné vyhlášky
10. Rozpočtová opatření
11. Střednědobý rozpočtový výhled obce 2021 - 2022
12. Rozpočet obce na rok 2020
13. Střednědobý rozpočtový výhled školy
14. Rozpočet školy na rok 2020
15. Projednání o využití domu z dědictví
16. Změna plánu financování obnovy ČOV
17. Diskuse
18. Závěr
Bod 1 - Zahájení
Zasedání zahájil starosta Jiří Szymsza, který do programu navrhl doplnit další bod, a to jako č. 16 –
Změna plánu financování obnovy ČOV, čímž by se body následující posunuly o pořadí níže.
Zastupitelstvo program schválilo.
Hlasování o doplněném programu : Pro - 8, Zdržel se - 0, Proti - 0
Usnesení bylo přijato
Dále určil starosta zapisovatelkou paní Hudcovou a navrhl návrhovou komisi Miroslav Hrstka a
Jaroslav Tihelka, a ověřovatele zápisu Petr Lokaj a Vlasta Kučerová. Návrhy zastupitelstvo
schválilo.
Hlasování o návrhové komisi a ověřovatelích zápisu : Pro - 8, Zdržel se - 0, Proti - 0
Usnesení bylo přijato
Bod 2 – Stočné na rok 2020
Výpočty bylo stanoveno stočné pro rok 2020, a to ve výši 45,91 Kč bez DPH, tj. 52,80 Kč vč. 15 %
DPH. Od května 2020 dojde ke změně sazby DPH z 15 % na 10 %, tedy se stočné o nějakou částku
sníží. Zastupitelstvo stočné na rok 2020 schválilo.
Hlasování o výši stočného na rok 2020: Pro - 8, Zdržel se - 0, Proti - 0
Usnesení bylo přijato

Bod 3 – Prodej obecních pozemků
O prodej obecních pozemků požádali a zastupitelstvo prodej schválilo pro:
J. H., Rozstání, p.č. 1233/24 – 200 m2. Zastupitelstvo odsouhlasilo za cenu 20,- Kč / 1 m2.
Hlasování o prodeji pozemku p.č. 1233/24: Pro - 8, Zdržel se - 0, Proti - 0
Usnesení bylo přijato
J. H., Rozstání, p.č. 1175/8 – 121 m2. Zastupitelstvo odsouhlasilo za cenu 20,- Kč / 1 m2.
Hlasování o prodeji pozemku p.č. 1175/8: Pro - 8, Zdržel se - 0, Proti - 0
Usnesení bylo přijato
Bod 4 – Schválení školského obvodu
Naše obec byla oslovena starostou obce Lipovec, kde chodí žáci Rozstání a Baldovce do školy od
páté do deváté třídy, že by bylo vhodné uzavřít smlouvu o společném školském obvodu pro třídy 59. Je to nutné podle zákona pro obce, kde není ZŠ, u nás sice školu máme, ale pouze do 4. třídy.
Zastupitelstvo školský obvod s obcí Lipovec schválilo.
Hlasování o školském obvodu mezi obcemi Rozstání a Lipovec: Pro - 8, Zdržel se - 0 , Proti - 0
Usnesení bylo přijato
Bod 5 – Skupina pro interní audit
Jak uvedl starosta, je třeba znovu schválit skupinu pro interní audit obce. Starosta navrhl skupinu ve
složení Dana Hudcová, Petr Kraus, Vlasta Kučerová. Zastupitelstvo navržené schválilo.
Hlasování o schválení členů zastupitelstva pro interní audit: Pro - 8, Zdržel se - 0, Proti - 0
Usnesení bylo přijato
Bod 6 – Dary členům JSDH
Velitel navrhl odměny členům SDH za provedené výjezdy, zásahy apod. Starosta přečetl všechny
návrhy na odměny, které činily pro všechny členy JSDH dohromady 25 000,- Kč čistého. Veliteli
SDH byla zastupitelstvem navržena odměna 5 000,- Kč čistého. Zastupitelstvo schválilo odměny
pro členy hasičů formou daru ve výši: R. K. – 4 800 Kč, J. J. – 4 800 Kč, J. Ch. ml. – 4 800 Kč,
J. S. – 3 600 Kč, O. T. – 1 200 Kč, D. Š. – 1 200 Kč, J. N. – 1 200 Kč, P. K. – 2 400 Kč, P. P. –
500 Kč, R. B. – 500 Kč, J. Ch. st. – 5 000 Kč. Vše čistého.
Hlasování o výši odměn členům SDH Rozstání: Pro - 8, Zdržel se - 0, Proti - 0
Usnesení bylo přijato
Bod 7 – Smlouvy na dary
Starosta ujasnil, že je třeba schválit smlouvy na dary na veřejném zasedání samostatně, neboť se
jedná o dary vyšší než 20 000,- Kč, ačkoliv již v letošním roce proběhly a byly součástí rozpočtu
obce na rok 2019, nebo schváleny v dřívějším usnesení, a to:
- finanční dar Sokolu Rozstání ve výši 40 000,- Kč na provoz sokolovny. Zastupitelstvo schválilo
Smlouvu č. 15/2019.
Hlasování o schválení finančního daru Sokolu Rozstání ve výši 40 000,- Kč: Pro - 8, Zdržel se - 0,
Proti - 0
Usnesení bylo přijato
- příspěvek na provoz obchodu v Baldovci, o který požádala provozovatelka obchodu p. P. G. ve
výši 36 000,- na úhradu energií. Zastupitelstvo schválilo poskytnutí tohoto příspěvku formou
nepeněžitého daru a Smlouvu č. 17/2019.
Hlasování o schválení příspěvku na energie obchodu v Baldovci ve výši 36 000,- Kč formou
nepeněžitého daru: Pro - 8, Zdržel se - 0, Proti - 0
Usnesení bylo přijato
Bod 8 – Návrh na mimořádnou odměnu členu zastupitelstva

Starosta objasnil svůj návrh na mimořádnou odměnu pro zastupitele Petra Krause. Protože se v obci
prodlužovala kanalizace směrem na Marianín, provedlo se výběrové řízení na dodavatele stavby.
Jelikož však byly podané ceny značně vysoké, výběrové řízení zastupitelstvo zrušilo. Jako
nejlevnější varianta byla spolupráce s bagristou a vodařem, kdy však inženýrskou činnost a vše
okolo si obec musela zajistit sama. Takže něco starosta, ale nejvíce těchto prací zajistil právě Petr
Kraus, a proto návrh na odměnu. Jak starosta uvedl, tím, že obec zrušila výběrové řízení a práce na
kanalizaci se provedly tzv. „svépomocí“, ušetřila oproti velkým firmám cca 250 000 Kč z obecního
rozpočtu. Za tuto práci tedy podal starosta svůj návrh. Odměna byla navržena ve výši 5 000,- Kč
čistého a zastupitelstvo ji schválilo.
Hlasování o mimořádné odměně členu zastupitelstva: Pro - 7, Zdržel se - 1, Proti - 0
Usnesení bylo přijato
Bod 9 – Obecně závazné vyhlášky
S důvodem změny starých obecně závazných vyhlášek seznámil starosta, že se mění zákony a
poplatky se musejí vybírat podle nové legislativy. Od 1.1.2020 tak bude platit nová obecně závazná
vyhláška č. 1/2019 o poplatku z pobytu, kde může zastupitelstvo poplatek z pobytu navýšit až na
21,- Kč za osobu a den. Původní výše poplatku v obci Rozstání je 11,- Kč, zastupitelstvo se shodlo
na navýšení na 15,- Kč. Původní obecně závazná vyhláška z roku 2010 (o poplatku z ubytovací
kapacity a rekreačního pobytu) byla zrušena. Zastupitelstvo novou OZV o pobytu č.1/2019
schválilo.
Hlasování o navýšení poplatku z pobytu: Pro - 8, Zdržel se - 0, Proti - 0
Usnesení bylo přijato
Od 1.1.2020 bude platit nová obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku ze psů.
Zastupitelstvo nebude navyšovat poplatek ze psů. Zanikne původní obecně závazná vyhláška z roku
2010 a bude platit nová. Výše poplatku ze psa je nyní: 50,- Kč za prvního a 70,- Kč za druhého
a dalšího psa téhož majitele. U osob starších 65 let je to 20,- Kč za prvního a 30,- Kč za druhého
a dalšího psa. Zastupitelstvo OZV č. 2/2019 schválilo.
Hlasování o výši poplatku ze psa: Pro - 8, Zdržel se - 0, Proti - 0
Usnesení bylo přijato
Bod 10 – Rozpočtová opatření
Starosta seznámil s rozpočtovým opatřením č. 12, seznámil s částkami ve výdajové a příjmové
části.
K tomuto bodu měl dotaz pan J. H., zda si musí občané poplatky za hrobová místa hlídat nebo zda
je na platbu za pronájem hrobového místa upozorní obecní úřad. Starosta odpověděl, že to je věc
občanů, ale paní hospodářka přesně ví, do kdy má kdo hrobová místa zaplacena, takže je možnost
se jí dotázat.
Zastupitelstvo vzalo rozpočtové opatření č. 12 na vědomí.
Bod 11 – Střednědobý rozpočtový výhled obce 2021 - 2022
Jelikož musí mít obec schválený střednědobý rozpočtový výhled na další roky, zpracoval se
rozpočtový výhled obce na roky 2021 a 2022. Starosta seznámil s celkovými sumami v příjmové
i výdajové části tohoto výhledu. Zastupitelstvo výhled schválilo.
Hlasování o schválení střednědobého rozpočtového výhledu obce: Pro - 8, Zdržel se - 0, Proti - 0
Usnesení bylo přijato
Bod 12 – Rozpočet obce na rok 2020
Starosta seznámil s rozpočtem obce na rok 2020. Oproti vyvěšenému rozpočtu v něm byly drobné
změny, byly navýšeny některé kapitoly – např. poplatky za odvoz odpadu, zvýšeny příspěvky na
dary, navýšeny výdaje na JSDH v Rozstání, na most v Baldovci, omítnutí obecní hospody a další.

K rozpočtu měl připomínku pak J. G., který navrhoval zateplení budovy požární zbrojnice
v Baldovci, neboť např. rohy v ní promrzají. Starosta uvedl, že kapitola na opravy majetku
v rozpočtu je, a kdyby se fasáda opravovala, další případné úpravy v rozpočtu se dají dělat
rozpočtovými opatřeními. Zastupitelstvo schválilo rozpočet obce na rok 2020.
Hlasování o schválení rozpočtu obce na rok 2020: Pro - 8, Zdržel se - 0, Proti - 0
Usnesení bylo přijato
Bod 13 – Střednědobý rozpočtový výhled školy 2021 - 2022
Stejně jako obec musí mít i škola schválený střednědobý rozpočtový výhled na další roky, tedy se
zpracoval rozpočtový výhled školy na roky 2021 a 2022. Starosta seznámil s celkovými sumami
v příjmové i výdajové části tohoto výhledu. Zastupitelstvo rozpočtový výhled schválilo.
Hlasování o schválení střednědobého rozpočtového výhledu školy: Pro - 8, Zdržel se - 0, Proti - 0
Usnesení bylo přijato
Bod 14 – Rozpočet školy na rok 2020
Starosta seznámil s rozpočtem školy na rok 2020, který se musí též schvalovat samostatně, a
zastupitelstvo jej schválilo.
Hlasování o schválení rozpočtu školy na rok 2020: Pro - 8, Zdržel se - 0, Proti - 0
Usnesení bylo přijato
Bod 15 – Projednání o využití domu z dědictví
Starosta seznámil s tím, že dům č.70, který obec zdědila, by se musel za velké prostředky buď
opravit, protože se dům uvnitř propadá, nebo zbourat, nebo je možnost prodeje přes realitní
kancelář REMAX, která by ho nabídla případným zájemcům za 250 000,- Kč včetně provize
realitní kanceláře. Zastupitelé v diskusi řešili, co s domem, opravit nebo prodat. Protože však cena
za opravu by byla značně veliká, okolo nejsou k domu žádné pozemky, zastupitelstvo tedy pověřilo
starostu k podepsání smlouvy s realitní kanceláří REMAX a nabídnout dům na prodej za cenu
250 000 Kč, vč. provize. Tento návrh zastupitelstvo schválilo.
Hlasování o souhlasu s podepsáním smlouvy s realitní kanceláří REMAX: Pro - 8, Zdržel se - 0,
Proti-0
Usnesení bylo přijato
Bod 16 – Změna plánu financování obnovy ČOV
Firma Provod provedla změny ve výpočtech původního plánu nákladů na obnovu ČOV v Rozstání
podle nové legislativy a poskytovatele dotace SFŽP, a doporučila obci upravit fond oprav na ČOV,
tzn., aby vytvářel finanční rezervu na případné opravy čističky. Peníze by byly buď na účtu obce,
nebo by se musel zřídit samostatný účet, na kterém by peníze byly k dispozici na opravy ČOV.
Způsob vedení fondu se upřesní po ujasnění podmínek z ministerstva živ. prostředí. Zastupitelstvo
schválilo nový plán financování obnovy ČOV.
Hlasování o změně plánu financování obnovy ČOV: Pro - 8, Zdržel se - 0, Proti - 0
Usnesení bylo přijato
Bod 17 – Diskuse
Starosta zahájil diskusi tím, že realitní kancelář, která koupila dům a pozemky manželů K, by chtěla
postavit vzadu místo stodoly dům, který by následně asi prodala. Starosta se při této příležitosti
dotazoval, zda by bylo možno využít jejich pozemky k napojení do stávající kanalizace, neboť se
plánuje dělat další část „za humny“ k napojení plánovaných novostaveb. Bylo by to pro obec
výhodnější a levnější, kdyby je realitka přes jejich pozemky pustila. Dle jejich informace snad ano,
ale musí to odsouhlasit jejich vedení. Vyjádření by mělo být do konce roku.
Starosta seznámil, že dostal dopis od Lesů ČR, že v příštím roce začnou opravy a vyčištění potoka
Bílá voda – plánováno na roky 2020 – 2022, ale neví přesně, co vše se bude dělat.

p. M. H. – dotaz na opravu mostu v Baldovci. Starosta – byly osloveny firmy, aby zpracovaly
projektovou dokumentaci na opravu mostu v Baldovci. Jen projekt bude stát 187 tis. Kč + další
možné náklady.
p. J. H. – zda se bude podílet i Camping a kamenolom na opravě. Starosta – určitě je obec osloví, až
bude situace reálná.
p. J. H. – dotaz ohledně rozšíření dobývacího prostoru v lomu Baldovec. Starosta – obec nesouhlasí
s rozšířením dobývacího prostoru v územním plánu, dala odvolání proti celém rozšíření dobývacího
prostoru. Co je vydobyté, je v územním plánu a obec to požaduje takto zachovat.
p. F. H. – dotaz na vyčištění potoka, potok je v hrozném stavu, jsou přes něj vyvrácené stromy,
voda teče, kde nemá, aby se zatlačilo na Lesy ČR, aby potok vyčistily co nejvíce. Starosta – je to
dle jejich plánu a financí a jsme rádi, že se vůbec bude s čištěním příští rok začínat.
p. J. G. – na minulém zasedání se mluvilo o čističce odpadních vod v Baldovci pod rybníkem, zda
se o tom stále uvažuje, je to podle něho nesmysl. Starosta – jsou zpracovány 4 varianty ČOV
v Baldovci a o této se již neuvažuje, byl to jen možný záměr.
p. J. G. – v Baldovci se uvažuje o posezení pod rybníkem. Proč tam? Nebylo by lepší na hřišti?
Starosta – záleží na domluvě, kde budou chtít baldovští posezení umístit. Na hřišti je nechaná
chatka, kterou obci věnoval zdarma pan Vytopil z Campingu. Nechá se na využití pro Baldovec.
Bude třeba domluvit, kdo bude mít klíče apod., musí se trochu opravit – podlaha, střecha (ta je již
koupená).
p. J. G. – za hasičárnou je místnost, která nejde zavřít, je třeba ji opravit, aby se dala zamknout a
nemohla se nějak zneužít. Starosta – pošle zaměstnance, aby zámek opravili.
Poté již nebyly žádné dotazy, a starosta diskusi ukončil.
Bod 18 - závěr
Návrh na usnesení přečetl zastupitel Miroslav Hrstka, starosta všem poděkoval za účast a zasedání
v 19:20 hod. ukončil.

