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Z á p i s  č. 5/2018  

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rozhovice konaného dne 26.11.2018  
  

Přítomno členů zastupitelů:         9                 Zahájení zasedání:18:00  

Omluveno členů zastupitelů:       0                 Ukončení zasedání:19:10  

  
 

1) Zasedání zahájila starostka obce Bc. Barbora Hromádko  

  

2) Starostka předložila návrh programu zastupitelstva obce tak, jak byl vyvěšen na úřední desce 

obecního úřadu.  

              

Usnesení č. 30/18  

Zastupitelstvo obce schválilo program 2. zasedání zastupitelstva obce Rozhovice v roce 2018 dle  

předloženého návrhu doplněného o další bod programu - Dodatek č.1/2019 smlouvy SOP a.s.  

Hlasovalo:    9             Pro:         9             Proti:0  

 

3) Zastupitelstvo obce projednalo žádost o poskytnutí finančního daru Mysliveckému spolku Byla-

ny.  

  

Usnesení č. 31/18  

Zastupitelstvo obce schválilo žádost o poskytnutí finančního daru Mysliveckému spolku Bylany ve 

výši 1 000,- Kč.  

Hlasovalo:    9             Pro:         9             Proti:0  

  

4) Zastupitelstvo obce projednalo Plán inventur.  

  

Usnesení č. 32/18  

Zastupitelstvo obce schválilo plán inventur.  

Hlasovalo:    9             Pro:         9             Proti:0  

  

5) Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová patření č. 1 – 7/2018.  

  

6) Zastupitelstvo obce projednalo pověření starosty pro schvalování rozpočtových změn.  

  

Usnesení č. 33/18:  

Zastupitelstvo obce schválilo pověření starosty pro schvalování rozpočtových změn do výše 

100 000,- Kč včetně.  

Hlasovalo:    9                  Pro:         9             Proti:0  

  

7) Zastupitelstvo obce projednalo Heřmanoměstecko – Návrh rozpočtu na 2019 a Rozpočtový vý-

hled 2020-2025.  

 

8) Zastupitelstvo obce projednalo SDH Rozhovice – řešení požární ochrany obce.  

 

9) Zastupitelstvo obce projednalo Informační systém v obci Rozhovice – zasílání na registrované  

e-mailové adresy příp. na mobilní telefonům formou SMS nejdůležitější novinky v obci Rozhovice. 

 

10) Zastupitelstvo obce projednalo dodatek č. 1/2019 ke smlouvě o odpadech se společností SOP 

a.s. 
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Usnesení č. 34/18:  

Zastupitelstvo obce schválilo dodatek č. 1/2019 ke smlouvě o odpadech se společností SOP a.s. 

Hlasovalo:    9                  Pro:         9             Proti:0  

 

11) Diskuse 

- body probrané zastupitelstvem – Suchý poldr, Dopravní situace v obci, Lokalita Z5, Chod-

ník čerpací stanici v obci Rozhovice, VO Doubrava, Stížnost a vyjádření SVYP, Mikulášská 

besídka, Vánoční koncert 

 - paní Bešeová požádala o zlikvidování odpadu na hřbitově a úpravu směru lampy u hřiště 

- paní Pleskotová požádala o odvoz bioodpadu na Bačalech (k likvidaci dochází pravidelně  

a v rámci dodržování otevírací doby kompostárny BRO) 

- paní Pleskotová požádala o potenciální možnou úpravu čp. 12 (pac.č.st. 6)- že si tam chodí 

hrát děti – paní Faltysová se vyjádřila, že jde o soukromý pozemek 

- pan Jackulák vznesl dotaz, zda obec neuvažuje o odkoupení parc. č. 4/1 a upozornil na ne-

vodnou likvidaci dešťové vody (údajně vpouští p. Pecka vodu na obecní komunikaci) 

- pan Lamberský upozornil na potřebu dopravního značení – při výjezdu na hlavní silnici u 

hřbitova (směr od „bývalého statku“) – řešeno v rámci pasportizace komunikací obce Roz-

hovice 

 

12)  Schůzi oficiálně ukončila a všem poděkovala za účast starostka obce Bc. Barbora Hromádko 

v 19:10. 

 

  

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina zastupitelů obce Rozhovice 

2) Prezenční listina z veřejného zasedání zastupitelstva obce 

3) Pozvánka na veřejné zasedání 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven 28.11.2018 

 

 

Zapisovatel: Ing. Tomáš Kachlík 

Bc. Barbora H r o m á d k o 

Ověřovatelé: Štěpán Šnajberk    starostka obce 

 

Martin Sečkař 

              Vladimír H a n u s 

       místostarosta obce 

 


