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Z á p i s  č. 5/2017 
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rozhovice konaného dne 25.9.2017 

 

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. 

Hlasovalo:    8                  Pro:         8             Proti:  0 

 

3) Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis finančního výboru. 

 

4) Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis kontrolního výboru. 

 

5) Zastupitelstvo obce projednalo příspěvek Heřmanoměstecku na pořízení DDHM v roce 2017. 

 

Usnesení č. 26/17: 

Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek Heřmanoměstecku na pořízení DDHM v roce 2017. 

Hlasovalo:    8                  Pro:         8             Proti:  0 

 

6) Zastupitelstvo obce projednalo záměr na pronájem části pozemku č. 500/34 v k.ú. Rozhovice. 

 

Usnesení č. 27/17: 

Zastupitelstvo obce schválilo záměr na pronájem části pozemku č. 500/34 v k.ú. Rozhovice. 

Hlasovalo:    8                  Pro:         8             Proti:  0 

 

7) Zastupitelstvo obce projednalo smlouvu o spolupráci při zajišťování povinné školní docházky 

dětí s trvalým pobytem v obci Rozhovice s městem Heřmanův Městec. 

 

Usnesení č. 28/17: 

Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o spolupráci při zajišťování povinné školní docházky dětí s 

trvalým pobytem v obci Rozhovice s městem Heřmanův Městec. 

Hlasovalo:    8                  Pro:         8             Proti:  0 

 

8) Zastupitelstvo obce projednalo smlouvu o spolupráci při zajišťování předškolního vzdělávání a 

umisťování dětí do mateřských škol s trvalým pobytem v obci Rozhovice s městem Heřmanův 

Městec. 

 

Usnesení č. 29/17: 

Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o spolupráci při zajišťování předškolního vzdělávání a 

umisťování dětí do mateřských škol s trvalým pobytem v obci Rozhovice s městem Heřmanův 

Městec. 

Hlasovalo:    8                  Pro:         8             Proti:  0 

 

9)  Zastupitelstvo obce projednalo dodatek ke smlouvě o uzavření smlouvy budoucí kupní smlouvy 

ze dne 2.7.2012 s Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 

 

 



Usnesení č. 30/17: 

Zastupitelstvo obce schválilo dodatek ke smlouvě o uzavření smlouvy budoucí kupní smlouvy ze dne 

2.7.2012 s Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 

Hlasovalo:    8                  Pro:         8             Proti:  0 

 

10) Zastupitelstvo obce projednalo vyřazení zálohy na koupi pozemku č.p. 493 v k.ú. Rozhovice. 

 

Usnesení č. 31/17: 

Zastupitelstvo obce schválilo vyřazení zálohy na koupi pozemku č.p. 493 v k.ú. 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 

 

 

 

 


