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Z á p i s  č. 3/2016 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rozhovice konaného dne 25.4.2016 

 

Přítomno členů zastupitelů:      8                   Zahájení zasedání: 18:00 

Omluveno členů zastupitelů:     1                  Ukončení zasedání: 18:30 
 

 

1)  Zasedání zahájil starosta obce p. Milan Stejskal 

 

 

2) Dále starosta předložil návrh programu zastupitelstva obce tak, jak byl vyvěšen na úřední 

desce obecního úřadu. 

Hlasovalo:    8                  Pro:         8             Proti:  0 

 

Usnesení č. 11/16 

Zastupitelstvo obce schválilo program 3. zasedání zastupitelstva obce Rozhovice dle 

předloženého návrhu. 

 

 

3) Zastupitelstvo obce projednalo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu: pí Ďuračová, par. 378/25. 

Hlasovalo:    8                  Pro:         8             Proti:  0 

 

Usnesení č. 12/16 

Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu: pí Ďuračová, par. 378/25. 

 

 

4) Zastupitelstvo obce projednalo členský příspěvek pro Heřmanoměstecko - svazek obcí na 

rok 2016, ve výši 8.520,- Kč. 

Hlasovalo:    8                   Pro:         8             Proti:  0 

 

 Usnesení č. 13/16 

 Zastupitelstvo obce schválilo členský příspěvek pro Heřmanoměstecko - svazek obcí na rok 

2016, ve výši 8.520,- Kč . 

 

 

5) Zastupitelstvo obce projednalo smlouvu Sdružování finančních prostředků na nákup 

výměnného fondu pro podporu výkonu  regionálních funkcí knihoven pro rok 2016, ve výši 

1.000,- Kč. 

Hlasovalo:    8                   Pro:         8             Proti:  0 

 

 Usnesení č. 14/16 

 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu Sdružování finančních prostředků na nákup 

výměnného fondu pro podporu výkonu regionálních funkcí knihoven pro rok 2016, ve výši 

1.000,- Kč. 
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6) Zastupitelstvo obce projednalo Smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro SK 

Rozhovice. 

Hlasovalo:    8                   Pro:         8             Proti:  0 

 

Usnesení č. 15/16 

Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro SK 

Rozhovice . 

 

 
7) Zastupitelstvo obce projednalo Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Svaz tělesně 

postižených v ČR, z.s. místní organizace Heřmanův Městec. 

Hlasovalo:    8                   Pro:         8             Proti:  0 

 

Usnesení č. 16/2016 

Zastupitelstvo obce  schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Svaz tělesně 

postižených v ČR, z.s. místní organizace Heřmanův Městec. 

 

 

 

 

 

Zapisovatel: Ing. Tomáš Kachlík                                      Milan S t e j s k a l 

                starosta obce 

Ověřovatelé: Romana Veselá                                               

                                                                                                                               

                     Martin Sečkař    

        Barbora H r o m á d k o 

            místostarostka obce 

 

 

Vyvěšeno dne: 25.4.2016                                                Sejmuto dne: 


