
 
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rozstání konaného dne 

9.12.2022 v zasedací místnosti v Baldovci 
 

Zahájeno: 18:00 hod.      Ukončeno: 19:00 hod. 
 
Přítomní zastupitelé: Miroslav Hrstka, Dana Hudcová, Aleš Kolář, Petr Kraus, Martin 

Maňoušek, Michal Štrajt, Oto Tesař, Jaroslav Tihelka 
 
Omluvení zastupitelé: Martin Slouka 
 
Zapisovatel:   Dana Hudcová 
Návrhová komise:  Michal Štrajt, Oto Tesař 
Ověřovatelé zápisu:  Miroslav Hrstka, Jaroslav Tihelka 

 
Program: 
  1.  Zahájení 
  2.  Rozpočtová opatření  
  3.  Rozpočet na rok 2023 
  4.  Stočné na rok 2023 
  5.  Obecně závazná vyhláška o odpadech 
  6.  Prodej obecního pozemku 
  7.  Žádost o prominutí nájmu 
  8.  Rozhodnutí o výběru dodavatele dětského hřiště 
  9.  Dary členům JSDH 
10.  Diskuze 
11.  Závěr 
 
Bod 1 - Zahájení 
Zasedání zahájil starosta obce Petr Kraus přivítáním občanů a zastupitelstva obce, seznámil 
s programem a dotázal se, zda má někdo návrh na doplnění. Nikdo neměl návrh na doplnění, nechal 
tedy o programu zasedání hlasovat. 
Hlasování o programu veřejného zasedání: Pro -  8, Zdržel se - 0, Proti -  0 
Starosta určil zapisovatelem Danu Hudcovou a navrhl návrhovou komisi Oto Tesaře a Michala 
Štrajta a ověřovatele zápisu Miroslava Hrstku a Jaroslava Tihelku. Návrhy zastupitelstvo schválilo. 
Hlasování o zapisovateli, návrhové komisi a ověřovatelích zápisu: Pro -  8, Zdržel se - 0, Proti -  0 
Usnesení:  Zastupitelstvo schválilo program veřejného zasedání, zapisovatele, návrhovou komisi 
a ověřovatele zápisu. 
     Usnesení bylo přijato 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bod 2 – Rozpočtová opatření 
Starosta seznámil s rozpočtovým opatřením č. 10.  
 
 
položka 
rozpočtové 
skladby 

Rozpočtové opatření č. 10 Kč 

příjem   
36393111 Příjem z prodeje pozemku 10 000,00 
61712112 Příjem z prodeje zboží 1 000,00 
61712329 Ostatní nedaňové příjmy 10 000,00 

      
  celkem 21 000,00 
      
  výdej   

61715139 nákup materiálu 15 000,00 
61715156 pohonné hmoty-štěpkovač 10 000,00 
61155173 cestovné-volby, UZ 450,00 

      
      
  celkem 25 450,00 
      
  rekapitulace   
  výše celkových příjmů původní rozpočet 11 047 784,00 
  výše celkových výdajů původní rozpočet 13 142 884,00 
  financování 800 006,00 
  zapojení přebytku z minulých let 2 895 106,00 
      

 
zapojení přebytku z minulých let 1. rozpočtové 
opatření 12 600,00  

 
zapojení přebytku z minulých let 2. rozpočtové 
opatření 45 090,00  

 
zapojení přebytku z minulých let 3. rozpočtové 
opatření -150 273,00  

 
zapojení přebytku z minulých let 4. rozpočtové 
opatření 5 000,00  

 
zapojení přebytku z minulých let 5. rozpočtové 
opatření 66 000,00  

 
zapojení přebytku z minulých let 6. rozpočtové 
opatření 10 000,00  

 
zapojení přebytku z minulých let 7. rozpočtové 
opatření 484 000,00  

 
zapojení přebytku z minulých let 8. rozpočtové 
opatření -271 902,00  



 
zapojení přebytku z minulých let 9. rozpočtové 
opatření 203 105,00  

 
zapojení přebytku z minulých let 10. rozpočtové 
opatření 4 450,00  

      
      
V Rozstání 
1.12.2022     
Petr Kraus, 
starosta obce     
 
 
Hlasování o rozpočtovém opatření č. 8: Pro -  8, Zdržel se - 0, Proti -  0 
Usnesení:  Zastupitelstvo vzalo na vědomí starostou schválené rozpočtové opatření č. 10. 
     Usnesení bylo přijato 
 
 
 
Bod 3 – Rozpočet na rok 2023 
Starosta seznámil s rozpočtem na rok 2023. Oproti rozpočtu, kterým se zastupitelé zabývali na jejich 
pracovní poradě, došlo k navýšení částek na repase čerpadel na ČOV 100 000,-  Kč, jinak zůstaly 
výdaje a příjmy v nezměněné výši, jak s nimi byli zastupitelé seznámeni. 
Hlasování pro schválení rozpočtu obce pro rok 2023: Pro -  8, Zdržel se - 0, Proti -  0 
Usnesení:  Zastupitelstvo rozpočet obec pro rok 2023. 
     Usnesení bylo přijato 
 
Bod 4 – Stočné na rok 2023 
Po provedené analýze společností Provod a po analýze Státního fondu životního prostředí a na 
základě skutečných nákladů bylo stanoveno stočné pro rok 2023 ve výši 2 319,- Kč na osobu. Sazba 
je 68,- Kč bez DPH, 74,80 Kč vč. DPH, směrné číslo je 31,- m3/1 rok. 
Hlasování o stočném pro rok 2023: Pro -  8, Zdržel se - 0, Proti -  0 
Usnesení:  Zastupitelstvo schválilo stočné pro rok 2023 pro obec Rozstání. 
     Usnesení bylo přijato 
 
Bod 5 – Obecně závazná vyhláška č. 1/2023 o odpadech 
Vzhledem k tomu, že neustále dochází ke zvyšování nákladů na svoz odpadu, bylo navrženo zavést 
pro občany obce Rozstání poplatky za odpad od 1.1.2023, a to Obecně závaznou vyhláškou 
o odpadech. Odpady se u nás neplatí od roku 2016. V okolních obcích jsou poplatky zavedeny ve 
výši např.  500 – 800 Kč/1 rok apod. V roce 2021 byly poplatky za odpad ve výši 535 tis. Kč, v roce 
2022 cca 660 tis. Kč. Ukládání odpadu se bude navyšovat, např. uložení 1 t odpadu bude v příštím 
roce 800-900 Kč, do roku 2030 se předpokládá uložení 1 tuny odpadu za 1 800 Kč. Obec dostává za 
větrnou elektrárnu 150 tis. Kč, za třídění odpadu od společnosti EKO-KOM cca 100 tis. Kč (počítají 
se plasty a sklo).  Starosta navrhuje poplatek za 1 občana a 1 rok ve výši 500,- Kč.  
M. Maňoušek – vzhledem k současné situaci v společnosti a narůstajícím nákladům pro všechny 
občany (např. energie) navrhuje poplatek ve skutečné výši, který nyní dotuje obec na občana, tj. cca 
700,- Kč, platit ve výši jedné poloviny, tj. 350,- Kč.  
Hlasování o výši poplatku za odpady na 1 občana Rozstání ve výši 350,- Kč/1 rok: 



Pro -  2, Zdržel se - 0, Proti -  6 
Hlasování o výši poplatku za odpady na 1 občana Rozstání ve výši 500,- Kč/1 rok: 
Pro -  6, Zdržel se - 0, Proti -  2 
Usnesení:  Zastupitelstvo schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2023 – o výši poplatku za odpady 
od 1.1.2023 na 1 občana/1 rok obecně závaznou vyhláškou ve výši 500,- Kč. V obecně závazné 
vyhlášce budou vymezena pravidla a výjimky, jichž se poplatky za odpady nebudou týkat. 
     Usnesení bylo přijato 
 
Bod 6 – Prodej obecního pozemku  
Starosta seznámil s tím, že byl podán požadavek na odkup obecního pozemku p. č. 1572/1 v k.ú. 
Rozstání pod Kojálem v místní části Baldovec u RD č.p.255. Jedná se o předzahrádku, která byla léta 
využívána majiteli domku, u kterého předzahrádka byla. Zastupitelstvo proti prodeji nemá 
připomínek. Avšak než došlo k hlasování o prodeji, starosta seznámil, že žádost byla stažena, jelikož 
majitel domu má již kupce a chce, aby si odprodej již vyřídil nový majitel. Proto se obec rozhodla 
prodej této parcely odložit. 
Hlasování o odložení prodeje pozemku p. č. 1572/1 v k.ú. Rozstání pod Kojálem v místní části 
Baldovec u RD č.p.255: Pro -  8, Zdržel se - 0, Proti -  0 
Usnesení:  Zastupitelstvo schválilo odložení prodeje pozemku p. č. 1572/1 v k.ú. Rozstání pod 
Kojálem v místní části Baldovec u RD č.p.255. 
     Usnesení bylo přijato 
 
Bod 7 – Žádost o prominutí nájmu 
O prominutí nájmu požádala T. K., která provozuje v budově OÚ kadeřnictví,  
z důvodu čerpání rodičovské dovolené. Platí 250,- Kč měsíčně + 200,- Kč energie měsíčně. Jedná se 
o prominutí částky 3 000,- Kč/1 rok. 
Hlasování o prominutí nájmu Tereze Kuběnové : Pro -  8, Zdržel se - 0, Proti -  0 
Usnesení:  Zastupitelstvo schválilo prominutí nájmu T. K. 
     Usnesení bylo přijato 
 
Bod 8 – Rozhodnutí o výběru dodavatele dětského hřiště 
Z důvodu nevyhovujících prvků na dětském hřišti u MŠ Rozstání byly osloveny 3 firmy, aby podaly 
nabídky na revitalizaci dětského hřiště. Termín byl do 30.11.2022. Nabídku podala pouze jedna 
firma, na revitalizaci dětského hřiště, a to ve výši 1 199 340,- Kč. Dotace by činila 80 %, 20 % by 
platila obec. Otevírání obálek byli přítomni starosta P. Kraus, místostarostka D. Hudcová a člen 
zastupitelstva M.Slouka. Avšak nyní bylo zjištěno, že výzva z Ministerstva pro místní rozvoj nebude 
v příštím roce 2023 otevřena, snad v roce 2024. Ale je možnost podat žádost o dotaci přes ČEZ, 
rozhodnuto tedy tuto žádost podat. Současné prvky nevyhovují, pokud by došlo k nějakému 
problému, bylo by to na zodpovědnost starosty obce a ředitelky školy. 
Hlasování o výběru dodavatele na akci Revitalizace dětského hřiště v obci Rozstání a pověření 
starosty k podpisu smlouvy: Pro -  8, Zdržel se - 0, Proti -  0 
Usnesení:  Zastupitelstvo schválilo výběr dodavatele na akci Revitalizace dětského hřiště v Rozstání 
a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 
     Usnesení bylo přijato 
Bod 9 – Dary členům JSDH 
Starosta seznámil s návrhy na dary členům JSDH. Dary navrhuje velitel JSDH p. J. Ch. ml., a to na 
základě výjezdů apod. Veliteli JSDH navrhuje odměnu starosta obce. Návrhy jsou ve výši:  
R K. – 4 310,- Kč, J. J. – 3 448,- Kč, J. Ch. st. 3 448,- Kč, J. S. – 2 586,- Kč, D. Š. – 4 310,- Kč, P. 
K. – 3 448,- Kč, J. N. – 1 724,- Kč, D. T. – 862,- Kč, P. Ž. – 862,- Kč, 



 J. Ch. ml. 5 000,- Kč - Tuto odměnu navrhuje starosta.   
Hlasování o darech členům JSDH: Pro -  8, Zdržel se - 0, Proti -  0 
Usnesení:  Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci na revitalizaci dětského hřiště v Rozstání. 
     Usnesení bylo přijato 
Bod 10 – Diskuse  

- Diskusi zahájil starosta P. Kraus.  –  V Rozstání bude končit masna.  R. M. je již v důchodu a J. 
M. si požádala o důchod a má zdravotní problémy. Nebylo možno sehnat někoho, kdo by 
masnu převzal. M. slíbili masnu provozovat do poloviny února 2023, poté by se masna 
uklidila a vyklidila a převzalo by ji ZD Lešany.  Zda tam budou prodávat i jiné výrobky než jen 
jejich, to se neví, masna měla dobré jméno, udržet vysokou úroveň stávající masny bude asi 
problém. 

- Starosta Petr Kraus sdělil výši vodného. Byl s místostarostkou D. Hudcovou a zastupitelem 
M. Hrstkou na jednání Svazku obcí Drahanské vrchoviny, kde byla sdělena výše vodného pro 
rok 2023, a to ve výši 85,50 Kč. 82,50 Kč je vodné, 3,- Kč jdou do fondu obnovy, který je 
povinný ze zákona. 

- Martin Maňoušek – poukázal, jak je to např. se stočným ve Vysočanech, tam počítá jiná 
společnost (INSTA). Bylo by třeba uveřejnit ve Zpravodaji výpočty.  

- P. Kraus – výpočty má Provod, není problém je zveřejnit. Vypověděl, jak to bude dál s M.I.S. 
Možná budou končit dle informace p. Vybíhala. Ale možná nová změna ve struktuře, vyřízení 
koncese apod. 

- P. Kraus - FTE stále nefunguje, zatím E.GD nepřipojilo, prý mají hodně míst k připojení. 
 
Bod 11 – Závěr  
O přijatých usneseních jednotlivých bodů seznámil Oto Tesař. Starosta všem poděkoval a zasedání 
v 19.00 hod. ukončil. 
 
 
 
 
 

 
              


