Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rozstání konaného
dne 16.10.2020 v zasedací místnosti v Rozstání
Zahájeno:

18:00 hod.

Ukončeno: 18:30 hod.

Přítomní zastupitelé:

Miroslav Hrstka, Dana Hudcová, Aleš Kolář, Petr Kraus, Petr Lokaj, Josef
Sekanina, Jaroslav Tihelka

Omluvení zastupitelé:

Jiří Szymsza, Vlasta Kučerová

Zapisovatel:
Návrhová komise:
Ověřovatelé zápisu:

Dana Hudcová
Petr Lokaj, Petr Kraus
Josef Sekanina, Jaroslav Tihelka

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Prodej podílových listů OPTIMUM
Rozpočtová opatření
Prodej obecního pozemku
Skupina pro interní audit
Projednání obnovy cesty
Diskuse
Závěr

Bod 1 - Zahájení
Zasedání zahájil místostarosta Aleš Kolář, který seznámil s programem. Ten zastupitelstvo schválilo bez dalšího
doplnění. Hlasování o programu: Pro - 7, Zdržel se - 0, Proti - 0
Místostarosta určil zapisovatelku Danu Hudcovou a navrhl návrhovou komisi Petra Lokaje a Petra Krause
a ověřovatele zápisu Josefa Sekaninu a Jaroslava Tihelku. Návrhy zastupitelstvo schválilo.
Hlasování o návrhové komisi a ověřovatelích zápisu: Pro - 7, Zdržel se - 0, Proti - 0
Usnesení: Zastupitelstvo schválilo program, návrhovou komisi a ověřovatele zápisu.
Usnesení bylo přijato.
Bod 2 – Prodej podílových listů OPTIMUM
Místostarosta seznámil s návrhem na prodej podílových listů OPTIMUM, které byly zděděny po zesnulém S. K.
Čistý výnos z listů za poslední tři roky činí 344,- Kč. Listy se nevyplácí, nepřináší takřka žádný výnos. Je
navrhováno tyto listy prodat – celkem 32 178 ks listů. Jejich tržní hodnota je nyní 33 790,12 Kč. Zastupitelstvo
rozhodlo pověřit starostu obce prodejem těchto listů za aktuální tržní hodnotu.
Usnesení: Zastupitelstvo schválilo prodat podílové listy OPTIMUM za jejich tržní hodnotu a pověřilo starostu
obce Jiřího Szymszu touto transakcí.
Usnesení bylo přijato.
Bod 3 – Rozpočtová opatření
Místostarosta seznámil s rozpočtovými opatřeními č. 7, 8 a 9, která zastupitelstvo vzalo na vědomí.
Hlasování o rozpočtových opatřeních č. 7, 8 a 9: Pro - 7, Zdržel se – 0, Proti - 0
Usnesení: Zastupitelstvo schválilo rozpočtová opatření č. 7, 8 a 9.
Usnesení bylo přijato
1

Bod 4 – Prodej obecního pozemku
O prodej obecního pozemku požádali paní Ing. H. Z. a její bratr dr. J. P. – pozemek p.č. 2018/10 – 102 m2. Jedná
se o pozemek, který užívají dlouhodobě, pro obec není zajímavý a nemá s prodejem problém.
Hlasování o prodeji pozemku p.č. 2018/10 – 102 m2: Pro - 7, Zdržel se - 0, Proti – 0
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje prodej obecního pozemku p.č. 2018/10 – 102 m2 pro Ing. H. Z. a doktora J.
P. za cenu 80,- Kč / 1 m2.
Usnesení bylo přijato

Bod 5 – Skupina pro interní audit
Místostarosta navrhuje do skupiny pro interní audit tyto členy zastupitelstva: Danu Hudcovou, Petra Krause
a Vlastu Kučerovou.
Hlasování pro členy skupiny pro interní audit: Pro - 7, Zdržel se - 0, Proti – 0
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje členy pro skupinu pro interní audit ve složení: Dana Hudcová, Petr Kraus
a Vlasta Kučerová.
Usnesení bylo přijato

Bod 6 – Projednání obnovy cesty
Návrh na obnovu cesty za „Zwachovými“ podala p. Š. z důvodu, že tam byla původně obecní cesta, kde se
občané procházeli, ale nyní je rozoraná a není možné se tam procházet či konat žádné jiné aktivity. Cesta je
obecní, ale nyní ji má v nájmu Agro, družstvo Rozstání. Cesta původně vedla směrem k „Panskému rybníku“.
Tento požadavek podala již zhruba před rokem. Zastupitelé si byli projít původní cestu, nechali si zjistit
předběžné náklady, které by stálo zhotovení geometrického plánu pro případné vytyčení cesty. Naznali, že
pokud by byla původní obecní cesta obnovena, končila by stejně u hranic soukromých pozemků a nemohla by
pokračovat dále, jak bylo původně tolerováno a cesta tam tehdy byla a používala se. Obec není již vlastníkem
dalších pozemků, kudy cesta původně vedla. Předběžné nacenění geometrického plánu se pohybovalo v částce
cca 80 tis. Kč. Zastupitelé se usnesli, že by obnova cesty byla neefektivní a pro aktivity občanů jsou v obci jiné
lokality, které mohou využívat.
Hlasování pro neschválení obnovy cesty: Pro - 7, Zdržel se - 0, Proti – 0
Usnesení: Zastupitelstvo neschvaluje obnovu cesty dle požadavku p. Šedé.
Bod 7 – Diskuse
p. F.H.– vzhledem k aktuální situaci, kdy několik dnů prší, v Baldovci v potoku Bílá voda velmi stoupla voda, je
rozlitá směrem na Holštejn. Mezi Baldovcem a lomem je v prostředku potoka keř, z toho důvodu se tvoří nové
koryto a voda se rozlévá. O strom se zachytávají různé větve, traviny a dělají nepořádek. Pokud by to ucpalo,
došlo by k zaplavení oblasti spodní části Baldovce. Požaduje jednání s vlastníky potoka – Lesy ČR, Povodí
Moravy, aby toto řešili. Chce se zastavit za starostou obce Holštejn, jak toto řešit, chtěl by situaci
zdokumentovat, aby se dalo s tímto stavem něco dělat. Potok v Baldovci by měl odpovídat přece nějakým
parametrům. Nedávno se dělaly jen malé úpravy potoka v Rozstání a Baldovci. Nynější situaci tam teď byli řešit
hasiči z Rozstání a udělali nezbytné úkony pro zabránění zatopení.
Místostarosta: zastaví se za panem H. druhý den (sobota 17.10.2020), podívají se na situaci a zdokumentuje ji.
Lesy ČR vyčlenili na úpravu potoka cca 20 tis. Kč, což je prakticky nic. Koryto je hodně zarostlé.
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P. H. – musí se to řešit s vlastníky, jinak se nic nevyřeší. Pokud jsou nějaké drobné vývraty, p. H. je likviduje sám.
Zasadil i nějaké stromy – jeřabiny.
Poté již žádný bod v diskusi nebyl a diskuse byla ukončena.
Bod 8 – Závěr
Návrh na usnesení přečetl zastupitel Petr Lokaj, místostarosta všem poděkoval za účast a zasedání v 18:30 hod.
ukončil.

Ověřovatelé zápisu:

Jaroslav Tihelka

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

Josef Sekanina

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