
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rozstání konaného  
dne 11.3.2022 v zasedací místnosti v Baldovci 

 
Zahájeno: 18:00 hod.      Ukončeno: 18:50 hod. 
 
Přítomní zastupitelé: Petr Kraus,  Aleš Kolář,  Petr Lokaj, Josef Sekanina, Jiří Szymsza, 

Jaroslav Tihelka 
 
Omluvení zastupitelé: Miroslav Hrstka, Dana Hudcová, Vlasta Kučerová 
 
Zapisovatel:   Petr Lokaj 
Návrhová komise:  Petr Kraus, Jaroslav Tihelka  
Ověřovatelé zápisu:  Josef Sekanina, Aleš Kolář 

 
Program:  
 1.  Zahájení 
 2.  Rozpočtová opatření 
 3.  Poskytnutí darů 
 4.  Počet členů zastupitelstva obce na další období 
 5.  Schválení velitele JSDH Rozstání 
 6.  Smlouva na servisní poradenství 
 7.  Prodej obecních pozemků 
 8.  Diskuse 
 9.  Závěr  
 
 
Bod 1 
Zasedání zahájil starosta, který seznámil s programem veřejného zasedání, který zastupitelstvo 
schválilo. Hlasování o programu veřejného zasedání: Pro -  6, Zdržel se - 0, Proti -  0 
Starosta určil zapisovatelem Petra Lokaje a navrhl návrhovou komisi Petra Kraus a Jaroslav Tihelka 
a ověřovatele zápisu Josef Sekanina a Aleš Kolář. Návrhy zastupitelstvo schválilo. 
Hlasování o návrhové komisi a ověřovatelích zápisu: Pro -  6, Zdržel se - 0, Proti -  0 

 
Usnesení:  Zastupitelstvo schválilo program, návrhovou komisi a ověřovatele zápisu. 
     Usnesení bylo přijato 
Bod 2 
S provedeným rozpočtovým opatřením č.1 seznámil starosta všechny přítomné. Zastupitelstvo vzalo 
toto rozpočtové opatření na vědomí. 
 
Usnesení:  Zastupitelstvo obce bere na vědomí starostou schválené rozpočtové opatření č.1. 
     Usnesení bylo přijato 
Bod 3 
Zastupitelstvo projednalo jednotlivé žádosti a schválilo poskytnutí daru: 
Hlasování o poskytnutí daru pro sdružení hasičů:  Pro -  6, Zdržel se - 0, Proti -  0 
 



Usnesení:  Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finančního daru pro Sdružení hasičů ČMS Rozstání, 
Rozstání 77, 798 62, ve výši 5 220 Kč na členské příspěvky za členy dobrovolných hasičů Rozstání 
za rok 2022. Tím také schvaluje zastupitelstvo Darovací smlouvu č. 14/2022. 
     Usnesení bylo přijato 
 
Hlasování o poskytnutí daru pro sokol:  Pro -  6, Zdržel se - 0, Proti -  0 
Usnesení:  Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finančního daru pro Tělocvičnou jednotu Sokol 
Rozstání, 798 62 Rozstání, ve výši 40 000 Kč na financování energií na Sokolovně. Tím také 
schvaluje Darovací smlouvu č. 15/2022. 
     Usnesení bylo přijato 
 
Hlasování o poskytnutí daru pro včelaře:  Pro -  6, Zdržel se - 0, Proti -  0 
Usnesení:  Zastupitelstvo schvaluje finanční dar pro Český svaz včelařů Rozstání, se sídlem Niva 61, 
798 61 Drahany, ve výši 5 000 Kč. Tím také schvaluje Darovací smlouvu č. 16/2022. 
     Usnesení bylo přijato 
 
Hlasování o poskytnutí daru pro Společnost ranná péče:  Pro -  6, Zdržel se - 0, Proti -  0 
Usnesení:  Zastupitelstvo schvaluje finanční dar pro Společnost pro ranou péči, pobočka Olomouc, 
Střední novosadská 52, 779 00 Olomouc ve výši 2 000 Kč. 
     Usnesení bylo přijato 
 
Poslední návrh na poskytnutí daru byl projednám bez žádosti, na návrh starosty obce, že by se mohla 
i naše obec zapojit do nějakého příspěvku na pomoc Ukrajině. Zastupitelstvo návrh podpořilo a po 
krátké diskusi schválilo příspěvek 10 000 Kč formou daru na účet Českého červeného kříže. 
Hlasování o poskytnutí daru na pomoc Ukrajině:  Pro -  6, Zdržel se - 0, Proti -  0 
 
Usnesení:  Zastupitelstvo schvaluje finanční dar ve výši 10 000 Kč na pomoc Ukrajině, zaslaný na 
Český červený kříž, IČO: 00426547, Rozdělovská 2467/63, 169 00 Praha 6, č.ú: 333999/2700. 
     Usnesení bylo přijato 
 
 Bod 4 
Jak starosta uvedl, v letošním roce se konají na podzim volby do zastupitelstev obcí a současné 
zastupitelstvo může navrhnout počet členů budoucího zastupitelstva. Dříve zde bývalo 11 členů, ale 
později se počet schválil na 9. Po krátké diskuzi a projednání, schválilo zastupitelstvo počet členů 
budoucího zastupitelstva v počtu 9 členů. 
Hlasování o počtu členů zastupitelstva na další období:  Pro -  6, Zdržel se - 0, Proti -  0 
 
Usnesení:  Zastupitelstvo schvaluje počet členů zastupitelstva na nové volební období v počtu 9 
zastupitelů.      
     Usnesení bylo přijato 
Bod 5 
Starosta seznámil s písemnou zprávou velitele sboru dobrovolných hasičů, J. Ch. st., který ke dni 1.4. 
2022 končí v této funkci a sám odstupuje. Jako důvod uvedl, zdravotní problémy a dlouholetá 
činnost 26 let ve vedení hasičů v naší obci. Protože jen velitel může navrhovat do této funkce svého 
nástupce a zastupitelstvo schvaluje jeho návrh, zastupitelstvo schválilo novým velitelem jednotky 
požární ochrany pana J. Ch. mladšího. 
Hlasování o schválení velitele hasičů:  Pro -  6, Zdržel se - 0, Proti -  0 
 



Usnesení:  Zastupitelstvo bere na vědomí odstoupení z funkce velitele jednotky požární ochrany 
pana J. Ch. staršího ke dni 1.4. 2022. Tímto zastupitelstvo obce schvaluje novým velitelem jednotky 
požární ochrany od 1.4. 2022,  pana J. Ch. mladšího.   
     Usnesení bylo přijato 
 
 
Bod 6 
Jak starosta uvedl, ke konci roku 2021 skončila platnost smlouvy na inženýrskou činnost mezi obcí a 
Provod Tišnov. Tato činnost je pro obec důležitá, protože firma zajišťuje obci veškeré 
administrativní úkoly, ohledně dotací na čističku a další nutné agendy okolo. Nutnost těchto 
podkladů je potřebná nejméně do konce roku 2025, kdy končí dohled od poskytovatele dotace na 
kanalizaci. Pak se může vedení obce rozhodnout, co bude dělat samostatně a co příp. najatá firma. 
Zastupitelstvo návrh smlouvy o dílo č.: 22-T012 schválilo. 
Hlasování o smlouvě 22-T012:  Pro -  6, Zdržel se - 0, Proti -  0 
 
Usnesení:  Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo č.: 22-T012 mezi obcí Rozstání a 
zhotovitelem PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o., středisko Tišnov, Kukýrna 51, Tišnov. 
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k jejímu podpisu. 
     Usnesení bylo přijato 
Bod 7 
Starosta seznámil se žádostmi o odkup obecních pozemků. Zastupitelstvo jednotlivé žádosti 
projednalo a schválilo prodej obecních pozemků: 
 
- Pozemek 270/16 – 99 m2 je mnoho let oplocen a slouží jako zahrada pro majitele přilehlé 
nemovitosti. 
Hlasování o prodeji části pozemku p.č. 270/16 – 99 m2 :  Pro -  6, Zdržel se - 0, Proti -  0 
 
Usnesení:  Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p.č. 270/16 – 99 m2, pro J. H., 
Molenburk, a L. H., Housko. Cena je 100 Kč/ 1m2. 
     Usnesení bylo přijato 
 
- Pozemek 2005/3 – 33 m2 je mnoho let oplocen a slouží jako zahrada pro majitele přilehlé 
nemovitosti. 
Hlasování o prodeji pozemku p.č. 2005/3 - 33m2 :  Pro -  6, Zdržel se - 0, Proti -  0 
 
Usnesení:  Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 2005/3 – 33m2 pro JHT INVEST 
s.r.o., IČ: 29271851, se sídlem Kpt. Jaroše 157/5, 680 01 Boskovice. Cena je 100 Kč/ 1m2. 
     Usnesení bylo přijato 
 
-O směně pozemků se jedná s OL krajem už několik let, kdy se mají převést krajské pozemky 
v místě chodníků na obec, a malé části obecních pozemků budou sloužit jako komunikace ve správě 
silnic. Ol kraj nechal vypracovat geometrický plán, který je již vložen do KN a jednotlivé pozemky 
jsou odděleny. 
Hlasování o směně pozemků podle GP č. 605-95/2021 :  Pro -  6, Zdržel se - 0, Proti -  0 
 
Usnesení:  Zastupitelstvo obce schvaluje směnu obecních pozemků p.č. 2018/70 – 143 m2, p.č. 
279/27 – 7 m2 a p.č. 1889/3 – 2 m2,  za pozemky p.č.  1888/7 – 108 m2, 1888/8 – 34 m2, 1888/9 – 
204 m2, 1888/10 – 87 m2, 1888/11 – 131 m2, 1888/12 – 363 m2, 1888/13 – 437 m2, 1888/14 – 7m2, 



1888/15 – 73 m2, 1888/16 – 71 m2, 1888/17 – 3 m2, celkem 1 518 m2, s Olomouckým krajem, 
Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc. 
     Usnesení bylo přijato 
 
Bod 8 
Diskusi zahájil starosta informací, že je vydáno povolení na další těžbu v kamenolomu směrem na 
Vysočany. 
-p. J. – doplnila informace o vlastnictví lomu a podmínkách těžby a požádala, aby někdo tyto 
podmínky namátkově kontroloval. Starosta tímto úkolem pověřil baldovské zastupitele. 
p. .K – upozornil na značně poškozenou silnici za mostem. Starosta – ví o velkých dírách a bude se 
snažit co nejdříve vše opravit, ale musí k tomu být dobré povětrnostní podmínky, aby oprava něco 
vydržela. Také požádá o příspěvek další subjekty. 
-p. H. – problémy s rozhlasem. Starosta – tento problém je celkově v Baldovci stále a pořád se něco 
opravuje. Je tam špatný signál, takže se mění antény, posunují se jinam, ale nejde vše podle představ. 
Řeší se posilovací zařízení na signál, tak se řeší, co bude dalším krokem. 
-p. J. – dotaz ohledně nové trafostanice v Baldovci a nový sloup na osvětlení. Starosta – sloup se řeší 
a měl by stát na rohu brány vjezdu do areálu pana S. Přitom ještě doplnil starosta, že se bude i 
celkově opravovat kaplička. 
-p. G. – dotaz na umístění trafa. Starosta – objasnil, že vedle kapličky.  
-p. K. – požaduje termín na opravu sinice u mostu. Starosta – termín je těžko odhadnutelný, záleží na 
počasí. Ale bude to co nejdříve. 
 
Bod 9 
O přijatých usneseních jednotlivých bodů seznámil p. Kraus. Starosta poděkoval za účast a zasedání 
ukončil. 
 
Ověřovatelé zápisu:        Josef Sekanina  ……………………………………. 
 
       Aleš Kolář   …………………………………….. 
 
 
 
 
 


