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Z á p i s  č. 6/2018  

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rozhovice konaného dne 17.12.2018  
  

Přítomno členů zastupitelů:         9                 Zahájení zasedání:18:00  

Omluveno členů zastupitelů:       0                 Ukončení zasedání:18:30  
- Zastupitel Martin Sečkař se dostavil v 18:10 (vyjadřoval se až k bodu č. 7) 

  
 

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. 35/18  

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

předloženého návrhu.  

Hlasovalo:    8             Pro:         8             Proti:0  

 

3) Zastupitelstvo obce projednalo rozpočet obce Rozhovice na rok 2019.  

  

Usnesení č. 36/18  

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce Rozhovice na rok 2019.  

Hlasovalo:    8             Pro:         8             Proti:0  

  

4) Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č. 8.  

  

Usnesení č. 37/18  

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 8.  

Hlasovalo:    8             Pro:         8             Proti:0  

  

5) Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis finančního výboru č. 3.  

  

6) Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis č. 4 a 5 kontrolního výboru.  

  

7) Zastupitelstvo obce projednalo vyúčtování dotace z Heřmanoměstecka na opravu omítek v kostele  

sv. Petra a Pavla.  

 

Usnesení č. 38/18:  

Zastupitelstvo obce schválilo vyúčtování dotace z Heřmanoměstecka na opravu omítek v kostele  

sv. Petra a Pavla, přičemž podíl obce Rozhovice činil 28 866,- Kč.  

Hlasovalo:    9                  Pro:         9             Proti:0  

 

8) Zastupitelstvo obce projednalo smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou GridServices, s.r.o. na 

plynovou přípojku u paní Bc. Kamily Ďuračové. 

 

Usnesení č. 39/18:  

Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou GridServices, s.r.o. na 

plynovou přípojku u paní Bc. Kamily Ďuračové.  

Hlasovalo:    9                  Pro:         9             Proti:0  
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9) Zastupitelstvo obce projednalo smlouvu o zřízení věcného břemene s paní Faltysovou a paní 

Langrovou – Rozhovice Doubrava (VO Doubrava). 

 

Usnesení č. 40/18:  

Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene s paní Faltysovou a paní Langrovou – 

Rozhovice Doubrava (VO Doubrava). 

Hlasovalo:    9                  Pro:         9             Proti:0  

  

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

 

11) Diskuse 

- body probrané zastupitelstvem: Čerpací stanice v Rozhovicích – nabídka přivýdělku, Vyjádření 

ze stavebního úřadu – sdělení k užívání VO Doubrava, Informační systém v obci Rozhovice – 

sdělení kontaktů 

- na základě upozornění p. Jackuláka z veřejného zasedání ze dne 26.11.2018 na p. Pecku  

a nevhodnou likvidaci dešťové vody došlo ke schůzce starostky a p. Pecky přímo na místě u 

parc.č.378/20 kde starostka upozornila na problém  

- paní Faltysová informovala na zasedání o krocích, které podnikla na základě žádosti z veřejného 

zasedání ze dne 26.11.2018, kde paní Pleskotová žádala o možnou úpravu čp. 12. Paní Faltysová 

dala na zmíněnou budovu informační tabuli, že se jedná o soukromý pozemek. 

- paní Krzáková upozornila na zastávku Rozhovice – Doubrava a její neosvětlenost a zároveň 

upozornila, že se jí již několikrát stalo, že jí na této zastávce autobus nezastavil (zastupitelstvo oba 

body přezkoumá) 

-paní Bešeová upozornila na nevhodné parkování před kontejnery na tříděný odpad 

 

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

v 18:30. 

 

  

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina zastupitelů obce Rozhovice 

2) Prezenční listina z veřejného zasedání zastupitelstva obce 

3) Pozvánka na veřejné zasedání 

 

 

Zápis byl vyhotoven 19.12.2018 

 

 

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 

 
 


