Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rozstání konaného
dne 24.4.2020 v zasedací místnosti v Rozstání
Zahájeno:

18:00 hod.

Ukončeno: 19:00 hod.

Přítomní zastupitelé:

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

Omluvení zastupitelé:

Aleš Kolář, Petr Lokaj

Zapisovatel:

Dana Hudcová

Návrhová komise:

Jaroslav Tihelka, Josef Sekanina

Ověřovatelé zápisu:

Petr Kraus, Miroslav Hrstka

Program:
1. Zahájení
2. Hospodaření obce za rok 2019
3. Účetní závěrka obce za rok 2019
4. Účetní závěrka školy a školky za rok 2019
5. Smlouva o smlouvě budoucí
6. Rozpočtová opatření
7. Prodej obecních pozemků
8. Pronájem obecního majetku
9. Skupina pro interní audit
10. Darovací smlouva a poskytnutí daru
11. Diskuse
12. Závěr
Bod 1 - Zahájení
Zasedání zahájil starosta Jiří Szymsza, který seznámil s vyvěšeným programem veřejného
zasedání, který navrhl ještě doplnit o bod č. 10 – Darovací smlouva a poskytnutí daru.
Doplněný program zastupitelstvo schválilo.
Dále starosta určil zapisovatelkou Danu Hudcovou, navrhl návrhovou komisi Jaroslava
Tihelku a Josefa Sekaninu a navrhl ověřovatele zápisu Petra Krause a Miroslava Hrstku.
Návrh zastupitelstvo schválilo.
Hlasování: Pro - 7, Zdržel se - 0, Proti - 0
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje program, návrhovou komisi a ověřovatele zápisu.
Usnesení bylo přijato.
Bod 2 – Hospodaření obce za rok 2019
Starosta seznámil s hospodařením obce za rok 2019. Žádné námitky vzneseny nebyly.
Hlasování o hospodaření obce za rok 2019: Pro - 7, Zdržel se - 0, Proti - 0
Usnesení: Po projednání závěrečného účtu schvaluje zastupitelstvo obce celoroční
hospodaření obce za rok 2019 a to bez výhrad.
Usnesení bylo přijato.

Bod 3 – Účetní závěrka obce za rok 2019
Starosta seznámil s účetní závěrkou obce za rok 2019, která byla zastupitelstvem schválena
a podepsána.
Hlasování o schválení účetní závěrky obce za rok 2019: Pro - 7, Zdržel se - 0, Proti - 0
Usnesení:
protokol).

Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku obce Rozstání za rok 2019

(viz.

Usnesení bylo přijato.
Bod 4 – Účetní závěrka školy a školky za rok 2019
Starosta seznámil s účetní závěrkou školy a školky za rok 2019, které byly zastupitelstvem
schváleny a podepsány.
Hlasování o schválení účetní závěrky školy a školky za rok 2019:
Pro - 7, Zdržel se - 0, Proti - 0
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku Základní školy a mateřské školy
Rozstání, okr. Prostějov, příspěvková organizace, za rok 2019 (viz. protokol).
Usnesení bylo přijato.
Bod 5 – Smlouva o smlouvě budoucí
Starosta seznámil se zněním smlouvy o smlouvě budoucí, která bude uzavřena se společností
Cetin, a.s. Praha, kdy se bude jednat o protlak pod silnicí do obecního pozemku 2018/1
z důvodu pokračování v uložení sítí.
Hlasování o schválení smlouvy o smlouvě budou se společností Cetin, a.s. :
Pro-7, Zdržel se-0, Proti -0
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi
Obcí Rozstání a CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, na uložení
komunikačních vedení v pozemku 20108/1.
Usnesení bylo přijato.
Bod 6 – Rozpočtová opatření
Starosta seznámil s rozpočtovými opatřeními č. 1 a 2, kdy došlo ke změnám např. v oblasti
vyšších příjmů z daně z příjmů právnických osob, výdajů v nákupu ochranných pomůcek,
opravě hasičského vozu Ford. Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové opatření č.1, které
starosta sám provedl, a schválilo rozpočtové opatření č.2.
Hlasování: Pro - 7, Zdržel se - 0, Proti - 0
Usnesení: Zastupitelstvo bere na vědomí starostou provedené rozpočtové opatření č.1 a
schvaluje rozpočtové opatření č.2.
Usnesení bylo přijato.
Bod 7 – Prodej obecních pozemků
Starosta seznámil se zájmem o koupi obecních pozemků p.č. 2018/6 – 33 m2. Zájem má
NWD Group, která realizuje opravu přilehlého domu a pozemek je částečně oplocen na
zahradu. Zastupitelstvo schválilo prodat pozemky za částku 50,- Kč / 1 m2.
Hlasování o schválení prodeji pozemku p.č. 2018/6 – 33 m2 firmě NWD Group za cenu 50,Kč / 1 m2:
Pro - 7, Zdržel se - 0, Proti – 0

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje prodej části obecního pozemku p.č. 2018/6 – 33 m2 pro
NWD Group a.s, Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno, za cenu 50 Kč – 1 m2.
Usnesení bylo přijato.
Bod 8 – Pronájem obecního majetku
Starosta seznámil s Dohodou o užívání nemovitostí mezi Obcí Rozstání za účasti Základní
školy a mateřské školy Rozstání, okr. Prostějov, příspěvkové organizace a Josefem
Sekaninou, bytem Baldovec 217 o užívání obecního majetku – tělocvičny ve škole a ostatních
vyjmenovaných prostor ve snaze zachovat a naplnit kulturně-sportovní potřeby obyvatel obce
Rozstání a Baldovec – cvičení a gymnastika. Za užívání prostor od 1.5. 2020 se sjednává
paušální částka ve výši 500,- Kč / 1 měsíc.
Hlasování o uzavření dohody o užívání nemovitosti mezi Obecní Rozstání a Josefem
Sekaninou za částku 500,- Kč / 1 měsíc: Pro - 7, Zdržel se - 0, Proti – 0
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje pronájem prostor tělocvičny st. 260 a sportoviště p.č.
1534/2 na 6 h týdně pro J. S., Baldovec, za paušální cenu 500 Kč / měsíc, s účinností od 1.5.
2020.
Usnesení bylo přijato.
Bod 9 – Skupina pro interní audit
Starosta navrhl skupinu pro interní audit ve složení: Dana Hudcová, Petr Kraus a Vlasta
Kučerová.
Hlasování o skupině pro interní audit v navrženém složení: Pro - 7, Zdržel se - 0, Proti – 0
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje skupinu pro interní audit ve složení: Dana Hudcová, Petr
Kraus, Vlasta Kučerová
Usnesení bylo přijato.
Bod 10 – Darovací smlouva
Starosta přednesl požadavek na příspěvek pro SDH Rozstání ve formě daru ve výši 5 050,Kč, který by pokryl členské příspěvky pro všechny hasiče, včetně nových mladých hasičů,
kterých přibylo.
Hlasování o darovací smlouvě ve výši 5 050,- Kč pro SDH Rozstání:
Pro - 7, Zdržel se - 0, Proti – 0
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finančního daru pro Sdružení hasičů ČMS
Rozstání, Rozstání 77, 798 62, ve výši 5 050 Kč na členské příspěvky za členy dobrovolných
hasičů Rozstání za rok 2020. Tím také schvaluje zastupitelstvo Darovací smlouvu č. 12/2020.
Usnesení bylo přijato.
Bod 11 – Diskuse
Starosta seznámil zastupitele, že v potoce u mostu u Krátkých jsou tak narostlé stromy, že
překážejí a mohly by způsobit problémy např. při velkém toku vody. Oslovil Lesy ČR, kteří
mají potok ve správě, avšak ty jsou tak zaneprázdněny, že by se k jejich odstranění dostaly asi
až příští rok. Starosta jednal s hasiči, zda by dřeviny odstranili a dříví si ponechali, případně
s nimi ještě projedná, zda budou mít i jiný požadavek, např. formou odměny, apod.
Další žádný bod v diskusi nebyl.

Bod 12 – Závěr
Přijatá usnesení přečetl zastupitel Jaroslav Tihelka, starosta všem poděkoval za účast a
zasedání v 19:00 hod. ukončil.
Ověřovatelé zápisu:

Petr Kraus

------------------------------

Miroslav Hrstka

-------------------------------

