
=1= 

Z á p i s  č. 3/2018 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rozhovice konaného dne 09.07.2018 
 

Přítomno členů zastupitelů:         9                 Zahájení zasedání: 18:00 

Omluveno členů zastupitelů:       0                 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. 

             

Usnesení č. 18/18 

Zastupitelstvo obce schválilo program 3. zasedání zastupitelstva obce Rozhovice v roce 2018 dle 

předloženého návrhu. 

Hlasovalo:    9             Pro:         9             Proti:  0 

 

3) Zastupitelstvo obce projednalo neinvestiční náklady na děti v MŠ Bylany  za školní rok 

2017/2018. 

 

Usnesení č. 19/18 

Zastupitelstvo obce schválilo neinvestiční náklady  na děti v MŠ Bylany  za školní rok 2017/2018 

ve výši 9 914,-Kč. 

Hlasovalo:    9             Pro:         9             Proti:  0 

 

4) Zastupitelstvo obce projednalo Veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení provedení zápisů do 

informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN). 

 

Usnesení č. 20/18 

Zastupitelstvo obce schválilo Veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení provedení zápisů do 

informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN). 

Hlasovalo:    9             Pro:         9             Proti:  0 

 

5) Zastupitelstvo obce projednalo Smlouvu o dílo s firmou Kamenosochařské práce, Marie Kudrnka 

Vamberská na obnovu a restaurování  pomníku v obci Rozhovice. Cena díla bude 25 200,-Kč. 

 

Usnesení č. 21/18 

Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o dílo s firmou Kamenosochařské práce, Marie Kudrnka 

Vamberská na obnovu a restaurování  pomníku v obci Rozhovice. Cena díla bude 25 200,-Kč. 

Hlasovalo:    9                  Pro:         9             Proti:  0 

 

6) Zastupitelstvo obce projednalo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu 

o umístění stavby č. IV-12-2017485/VB/001, Rozhovice, lokalita BV-Z5-knn-obec Rozh. s ČEZ 

Distribuce, a.s., Děčín. 

 

Usnesení č. 22/18: 

Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu 

o umístění stavby č. IV-12-2017485/VB/001, Rozhovice, lokalita BV-Z5-knn-obec Rozh. s ČEZ 

Distribuce, a.s., Děčín. 

Hlasovalo:    9                  Pro:         9             Proti:  0 

 

 

 



7) Zastupitelstvo obce projednalo Dohodu o postoupení práv a povinností z investorství s ČEZ 

Distribuce, a.s., Děčín pro lokalitu 17 rodinných domů v obci Rozhovice BV-Z5. 

  

Usnesení č. 23/18: 

Zastupitelstvo obce schválilo Dohodu o postoupení práv a povinností z investorství s ČEZ 

Distribuce, a.s., Děčín pro lokalitu 17 rodinných domů v obci Rozhovice BV-Z5. 

Hlasovalo:    9                 Pro:         9             Proti:  0 

 

8) Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis č. 2/2018 ze schůze kontrolního výboru. 

 

9) Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis č. 2/2018 ze schůze finančního výboru. 

 

10)  Zastupitelstvo obce projednalo sazebník úhrad za poskytování informací pro úhradu nákladů 

podle zákona č. 106/1999 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., a Obecného nařízení EU č. 2016/679 

 

Usnesení č. 24/18: 

Zastupitelstvo obce schválilo sazebník úhrad za poskytování informací pro úhradu nákladů 

podle zákona č. 106/1999 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., a Obecného nařízení EU č. 2016/679 

Hlasovalo:    9                  Pro:         9             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 

 

 

 

 


