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Z á p i s  č. 1/2017 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rozhovice konaného dne 27.2.2017 
 

Přítomno členů zastupitelů:      8                   Zahájení zasedání: 18:00 

Omluveno členů zastupitelů:     1                  Ukončení zasedání: 18:45 

 
1) Zasedání zahájil starosta obce p. Milan Stejskal 

 

2) Starosta předložil návrh programu zastupitelstva obce tak, jak byl vyvěšen na úřední desce 

obecního úřadu a navrhl jej doplnit o body:  

 -  Darovací smlouva - Domov pro seniory Heřmanův Městec 

 -  Darovací smlouva -  SK Rozhovice dle rozpočtu na rok 2017 

 -  Projednání zprávy o stavu veřejného pořádku v roce 2016 

 -  Projednání zprávy finančního výboru 

 -  Projednání zprávy kontrolního výboru 

 -  Změna o rozpočtové skladbě 

 -  Výroční zpráva obce za rok 2016, o poskytování informací 

 -  Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského 

 zařízení a o smlouvě budoucí nájemní 

 

Usnesení č. 1/17 

Zastupitelstvo obce schválilo program 1. zasedání zastupitelstva obce Rozhovice v roce 2017 dle 

předloženého návrhu. 

Hlasovalo:    8                  Pro:         8             Proti:  0 

 

3) Zastupitelstvo obce projednalo Smlouvu a dodatek s městem Chrudim o plnění povinné školní 

docházky a o poskytnutí dotace na dofinancování neinvestičních výdajů. 

 

Usnesení č. 2/17 

Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu a dodatek s městem Chrudim o plnění povinné školní 

docházky a o poskytnutí dotace na dofinancování neinvestičních výdajů. 

Hlasovalo:    8                  Pro:         8             Proti:  0 

 

4) Zastupitelstvo obce projednalo Darovací smlouvu  se Svazem tělesně postižených v ČR, z.s. - 

místní organizace Heřmanův Městec. 

 

Usnesení č. 3/17: 

Zastupitelstvo obce schválilo finanční dar Svazu tělesně postižených v ČR, z.s. - místní organizace 

Heřmanův Městec na rok 2017 z rozpočtu obce Rozhovice ve výši 2.000,- Kč. 

Hlasovalo:    8                  Pro:         8             Proti:  0 

 

5) Zastupitelstvo obce projednalo Smlouvu o poskytování služby – zasílání varovných a výstražných 

zpráv prostřednictvím SMS zpráv.     

  

Usnesení č. 4/17: 

Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o poskytování služby – zasílání varovných a výstražných 

zpráv prostřednictvím SMS zpráv. 

Hlasovalo:    8                  Pro:         8             Proti:  0 

 

6) Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření za uplynulý rok 2016. 

 

 



7)  Zastupitelstvo obce projednalo Darovací smlouvu s Domovem pro seniory Heřmanův Městec. 

 

Usnesení č. 5/17: 

Zastupitelstvo obce schválilo  finanční dar Domovu pro seniory Heřmanův Městec na rok 2017 z 

rozpočtu obce Rozhovice ve výši 6.000,- Kč. 

Hlasovalo:    8                  Pro:         8             Proti:  0 

8) Zastupitelstvo obce projednalo Darovací smlouvu s SK Rozhovice . 

 

Usnesení č. 6/17: 

Zastupitelstvo obce schválilo  finanční dar  SK Rozhovice na rok 2017 z rozpočtu obce Rozhovice ve 

výši 100.000,- Kč. 

Hlasovalo:    8                  Pro:         8             Proti:  0 

 

9) Zastupitelstvo obce bere na vědomí projednání zprávy o stavu veřejného pořádku v roce 2016. 

 

10) Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis č. 1 finančního výboru. 

 

11) Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis č. 1 kontrolního výboru. 

 

12) Zastupitelstvo obce bere na vědomí záznam s legendou o změně položky ve schváleném rozpočtu 

1351 na 1382 platné od 1.1.2017. 

 

13) Zastupitelstvo obce bere na vědomí výroční zprávu obce za rok 2016, o poskytování informací. 

 

14) Zastupitelstvo obce projednalo Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při 

realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní pro lokalitu Z5 na parcele č. 403 v 

KÚ Rozhovice. 

 

 

Usnesení č. 7/17: 

Zastupitelstvo obce schválilo Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při 

realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní pro lokalitu Z5 na parcele č. 403 v 

KÚ Rozhovice. 

Hlasovalo:    8                  Pro:         8             Proti:  0 

 

 

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:  6.3.2017                                                Sejmuto dne: 


