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Z á p i s  č. 1/2018 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rozhovice konaného dne 26.3.2018 
 

Přítomno členů zastupitelů:         6                 Zahájení zasedání: 18:00 

Omluveno členů zastupitelů:       3                 Ukončení zasedání: 19:15 

 
1) Zasedání zahájil starosta obce p. Milan Stejskal 

 

2) Starosta jmenoval ověřovatele zápisu pana Miroslava Hromádku za nepřítomnou 

    Romanu Veselou. 

 

Usnesení č. 1/18 

Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu Miroslava Hromádku. 

    

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

obecního úřadu. 

             

Usnesení č. 2/18 

Zastupitelstvo obce schválilo program 1. zasedání zastupitelstva obce Rozhovice v roce 2018 dle 

předloženého návrhu. 

Hlasovalo:    6             Pro:         6             Proti:  0 

 

4) Zastupitelstvo obce projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rozhovice 

 za rok 2017. 

 

Usnesení č. 3/18 

Zastupitelstvo obce schválilo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rozhovice 

 za rok 2017. 

Hlasovalo:    6                  Pro:         6             Proti:  0 

 

5) Zastupitelstvo obce projednalo celoroční hospodaření obce Rozhovice za rok 2017. 

 

 

Usnesení č. 4/18: 

Zastupitelstvo obce schválilo celoroční hospodaření obce Rozhovice za rok 2017 v souhlasu 

bez výhrad. 

Hlasovalo:    6                  Pro:         6             Proti:  0 

 

6) Zastupitelstvo obce projednalo roční závěrku obce Rozhovice za rok 2017. 

  

Usnesení č. 5/18: 

Zastupitelstvo obce schválilo roční závěrku obce Rozhovice za rok 2017. 

Hlasovalo:    6                 Pro:         6             Proti:  0 

 

7) Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis č.1/2018 ze schůze kontrolního výboru. 

    

8) Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis č.1/2018 ze schůze finančního výboru. 

 

 

 

 

 



 

 

9)  Zastupitelstvo obce projednalo  novou Dohodu o odpovědnosti za svěřené hodnoty 

     s paní Ivanou Stojkovou z důvodu změn v této dohodě. 

 

 

Usnesení č. 6/18: 

Zastupitelstvo obce schválilo novou Dohodu o odpovědnosti za svěřené hodnoty s paní 

Ivanou Stojkovou. 

Hlasovalo:    6                  Pro:         6             Proti:  0 

 

 

 

10)  Zastupitelstvo obce bere na vědomí Darovací smlouvu pro Svaz tělesně postižených v ČR, 

     místní organizace Heřmanův Městec - finanční dar ve výši 3 000,-Kč na rok 2018 byl schválen 

    v 12/2017 a uhrazen 19.03.2018. 

 

11) Zastupitelstvo obce bere na vědomí členský příspěvek Sdružení místních samospráv ČR 

      na rok 2018 ve výši 2 566,-Kč a byl uhrazen 12.02.2018. 

 

12) Zastupitelstvo obce bere na vědomí Smlouvu  na zasílání výstražných a varovných SMS 

      zpráv s MěÚ Chrudim příspěvek ve výši 200,-Kč a byl uhrazen 12.02.2018.   

    

13) Zastupitelstvo obce projednalo Darovací smlouvu s SK Rozhovice na finanční dar, 

      z rozpočtu obce na rok 2018 ve výši 100 000,-Kč. Dar obdarovaný použije na úhradu 

      provozních nákladů souvisejících s jeho činností. 

 

Usnesení č. 7/18: 

Zastupitelstvo obce schválilo Darovací smlouvu s SK Rozhovice na finanční dar, z rozpočtu 

obce na rok 2018 ve výši 100 000,-Kč. 

Hlasovalo:    6                  Pro:         6             Proti:  0 

 

14) Zastupitelstvo obce bere na vědomí výroční zprávu obce Rozhovice za rok 2017. 

 

15) Zastupitelstvo obce projednalo Smlouvu o sdružování prostředků na nákup výměnného 

      fondu pro knihovny v regionu Chrudim s Městskou knihovnou Chrudim, finanční příspěvek 

     bude činit 1 000,-Kč. 

 

Usnesení č. 8/18: 

Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro 

knihovny v regionu Chrudim s Městskou  knihovnou Chrudim , finanční příspěvek bude činit 

 1 000,-Kč. 

Hlasovalo:    6                  Pro:         6             Proti:  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

16) Zastupitelstvo obce projednalo Smlouvu o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních 

      údajů s SMS - služby s.r.o., V Rovinách , Praha , odměna za poskytování služeb bude účtována            

      objednateli měsíčně ve výši 600,-Kč. 

 

Usnesení č. 9/18: 

Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních 

údajů s SMS - služby s.r.o., V Rovinách 40, Praha, odměna za poskytování služeb bude účtována 

objednateli měsíčně   ve výši 600,-Kč. 

Hlasovalo:    6                  Pro:         6             Proti:  0 

 

 

 

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

                starosta obce 

Ověřovatelé:  Miroslav Hromádko                                       

                                                                                                                               

                     Martin Sečkař 

        Barbora H r o m á d k o 

            místostarostka obce 

 

 

 

 


