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Zápis č. 4/2020 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rozhovice konaného dne 30.6.2020 
 

 

Přítomno členů zastupitelů:  7  Zahájení zasedání: 18:00 

Omluveno členů zastupitelů: 2  Ukončení zasedání: 19:05 
  (omluveni: Martin Sečkař, Štěpán Šnajberk) 
 

 

1) Zasedání zahájila starostka obce Bc. Barbora Hromádko. 

 

2) Starostka předložila návrh programu 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce v roce 2020 tak 

jak byl vyvěšen na úřední desce a navrhla doplnění programu o další body, a to: 

 - Smlouva o zřízení zástavního práva k věcem nemovitým č. sml. 1226111101/1 

 - Smlouva o zřízení zástavního práva k věcem nemovitým, příloha ke Smlouvě o   

 poskytnutí spotřebitelského úvěru na bydlení č. 2020-2001823892  

 - Žádost o poskytnutí programové účelové dotace z rozpočtu pardubického kraje na  

 požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných  

 hasičů obce 

 - Informace zastupitelstvu a o současném stavu v přijímání místních dětí do MŠ 

 

Usnesení č. 45/20 

Zastupitelstvo obce schválilo program 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce v roce 2020 tak 

jak ho starostka obce předložila. 

Hlasovalo: 7 Pro: 7 Proti: 0 

 

3) Zastupitelstvo obce projednalo návrh ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele. 

 

Usnesení č. 46/20 

Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu, Annu Ježkovou a Romanu Veselou, a určilo 

zapisovatelem Ing. Tomáše Kachlíka. 

Hlasovalo: 7 Pro: 7 Proti: 0 

 

4) Zastupitelstvo obce projednalo dohodu vlastníků o ukončení pachtovní a provozní smlouvy 

VaK Pardubice, a.s. 

 

Usnesení č. 47/20 

Zastupitelstvo obce schválilo dohodu vlastníků o ukončení pachtovní a provozní smlouvy VaK 

Pardubice, a.s. 

Hlasovalo: 7 Pro: 7 Proti: 0 

 

5) Zastupitelstvo obce projednalo ocenění prodávaných pozemků lokalita BV-Z5, k.ú. Rozhovice, 

dle záměrů obce Rozhovice č. 1 - 4/2020, reálnou hodnotou. 
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Usnesení č. 48/20 

Zastupitelstvo obce schválilo ocenění prodávaných pozemků lokalita BV-Z5, k.ú. Rozhovice, dle 

záměrů obce Rozhovice č. 1 - 4/2020, reálnou hodnotou. 

Hlasovalo: 7 Pro: 7 Proti: 0 

 

6) Zastupitelstvo obce projednalo schválení nabídky zájemce o koupi pozemku poř. číslo 4 (parc. 

č. 648/4, 493/15, 57/8 v k.ú. Rozhovice) na základě vydaného záměru č. 3/2020. 

 

Usnesení č. 49/20 

Zastupitelstvo obce schválilo nabídku zájemce o koupi pozemku poř. číslo 4 (parc. č. 648/4, 

493/15, 57/8 v k.ú. Rozhovice) na základě vydaného záměru č. 3/2020. 

Hlasovalo: 7 Pro: 7 Proti: 0 

 

7) Zastupitelstvo obce projednalo schválení nabídky zájemce o koupi pozemku poř. číslo 5 (parc. 

č. 648/3, 57/5 v k.ú. Rozhovice) na základě vydaného záměru č. 3/2020. 

 

Usnesení č. 50/20 

Zastupitelstvo obce schválilo nabídku zájemce o koupi pozemku poř. číslo 5 (parc. č. 648/3, 57/5 

v k.ú. Rozhovice) na základě vydaného záměru č. 3/2020. 

Hlasovalo: 7 Pro: 7 Proti: 0 

 

8) Zastupitelstvo obce projednalo schválení nabídky zájemce o koupi pozemku poř. číslo 6 (parc. 

č. 493/14, 57/6 a 57/7 v k.ú. Rozhovice) na základě vydaného záměru č. 3/2020. 

 

Usnesení č. 51/20 

Zastupitelstvo obce schválilo nabídku zájemce o koupi pozemku poř. číslo 6 (parc. č. 493/14, 57/6 

a 57/7 v k.ú. Rozhovice) na základě vydaného záměru č. 3/2020. 

Hlasovalo: 7 Pro: 7 Proti: 0 

 

9) Zastupitelstvo obce projednalo smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy SoBKS/11/2020 na 

prodej pozemku dle záměru č. 3/2020, poř. č. 4 – parc. č. 648/4, 493/15 a 57/8 v k.ú. Rozhovice. 

 

Usnesení č. 52/20 

Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy SoBKS/11/2020 na 

prodej pozemku dle záměru č. 3/2020, poř. č. 4 – parc. č. 648/4, 493/15 a 57/8 v k.ú. Rozhovice a 

zároveň pověřuje starostku obce Bc. Barbora Hromádko k podpisu této smlouvy. 

Hlasovalo: 7 Pro: 7 Proti: 0 

 

10) Zastupitelstvo obce projednalo smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy SoBKS/12/2020 

na prodej pozemku dle záměru č. 3/2020, poř. č. 5 – parc. č. 648/3, 57/5 v k.ú. Rozhovice. 

 

Usnesení č. 53/20 

Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy SoBKS/12/2020 na 

prodej pozemku dle záměru č. 3/2020, poř. č. 5 - parc. č. 648/3, 57/5 v k.ú. Rozhovice a zároveň 

pověřuje starostku obce Bc. Barbora Hromádko k podpisu této smlouvy. 

Hlasovalo: 7 Pro: 7 Proti: 0 
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11) Zastupitelstvo obce projednalo smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy SoBKS/13/2020 

na prodej pozemku dle záměru č. 3/2020, poř. č. 6 – parc. č. 493/14, 57/6 a 57/7 v k.ú. Rozhovice. 

 

Usnesení č. 54/20 

Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy SoBKS/13/2020 na 

prodej pozemku dle záměru č. 3/2020, poř. č. 6 - parc. č. 493/14, 57/6 a 57/7 v k.ú. Rozhovice a 

zároveň pověřuje starostku obce Bc. Barbora Hromádko k podpisu této smlouvy. 

Hlasovalo: 7 Pro: 7 Proti: 0 

 

12) Zastupitelstvo obce projednalo kupní smlouvu KS/07/2020 na prodej pozemku dle záměru  

č. 1/2020, poř. č. 17 – parc. č. 493/2 v k.ú. Rozhovice. 

 

Usnesení č. 55/20 

Zastupitelstvo obce schválilo kupní smlouvu KS/07/2020 na prodej pozemku dle záměru  

č. 1/2020, poř. č. 17 – parc. č. 493/2 v k.ú. Rozhovice a zároveň pověřuje starostku obce Bc. 

Barbora Hromádko k podpisu této smlouvy. 

Hlasovalo: 7 Pro: 7 Proti: 0 

 

13) Zastupitelstvo obce projednalo kupní smlouvu KS/06/2020 na prodej pozemku dle záměru  

č. 1/2020, poř. č. 16 – parc. č. 493/3 v k.ú. Rozhovice. 

 

Usnesení č. 56/20 

Zastupitelstvo obce schválilo kupní smlouvu KS/06/2020 na prodej pozemku dle záměru  

č. 1/2020, poř. č. 16 – parc. č. 493/3 v k.ú. Rozhovice a zároveň pověřuje starostku obce Bc. 

Barbora Hromádko k podpisu této smlouvy. 

Hlasovalo: 7 Pro: 7 Proti: 0 

 

14) Zastupitelstvo obce projednalo kupní smlouvu KS/05/2020 na prodej pozemku dle záměru  

č. 1/2020, poř. č. 15 – parc. č. 493/4 v k.ú. Rozhovice. 

 

Usnesení č. 57/20 

Zastupitelstvo obce schválilo kupní smlouvu KS/05/2020 na prodej pozemku dle záměru  

č. 1/2020, poř. č. 15 – parc. č. 493/4 v k.ú. Rozhovice a zároveň pověřuje starostku obce Bc. 

Barbora Hromádko k podpisu této smlouvy. 

Hlasovalo: 7 Pro: 7 Proti: 0 

 

15) Zastupitelstvo obce projednalo kupní smlouvu KS/04/2020 na prodej pozemku dle záměru  

č. 1/2020, poř. č. 14 – parc. č. 493/5 v k.ú. Rozhovice. 

 

Usnesení č. 58/20 

Zastupitelstvo obce schválilo kupní smlouvu KS/04/2020 na prodej pozemku dle záměru  

č. 1/2020, poř. č. 14 – parc. č. 493/5 v k.ú. Rozhovice a zároveň pověřuje starostku obce Bc. 

Barbora Hromádko k podpisu této smlouvy. 

Hlasovalo: 7 Pro: 7 Proti: 0 
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16) Zastupitelstvo obce projednalo kupní smlouvu KS/10/2020 na prodej pozemku dle záměru  

č. 2/2020, poř. č. 13 – parc. č. 493/6 v k.ú. Rozhovice. 

 

Usnesení č. 59/20 

Zastupitelstvo obce schválilo kupní smlouvu KS/10/2020 na prodej pozemku dle záměru  

č. 2/2020, poř. č. 13 – parc. č. 493/6 v k.ú. Rozhovice a zároveň pověřuje starostku obce Bc. 

Barbora Hromádko k podpisu této smlouvy. 

Hlasovalo: 7 Pro: 7 Proti: 0 

 

17) Zastupitelstvo obce projednalo kupní smlouvu KS/09/2020 na prodej pozemku dle záměru  

č. 2/2020, poř. č. 12 – parc. č. 493/7 v k.ú. Rozhovice. 

 

Usnesení č. 60/20 

Zastupitelstvo obce schválilo kupní smlouvu KS/09/2020 na prodej pozemku dle záměru  

č. 2/2020, poř. č. 12 – parc. č. 493/7 v k.ú. Rozhovice a zároveň pověřuje starostku obce Bc. 

Barbora Hromádko k podpisu této smlouvy. 

Hlasovalo: 7 Pro: 7 Proti: 0 

 

18) Zastupitelstvo obce projednalo kupní smlouvu KS/03/2020 na prodej pozemku dle záměru  

č. 1/2020, poř. č. 11 – parc. č. 493/8 v k.ú. Rozhovice. 

 

Usnesení č. 61/20 

Zastupitelstvo obce schválilo kupní smlouvu KS/03/2020 na prodej pozemku dle záměru  

č. 1/2020, poř. č. 11 – parc. č. 493/8 v k.ú. Rozhovice a zároveň pověřuje starostku obce Bc. 

Barbora Hromádko k podpisu této smlouvy. 

Hlasovalo: 7 Pro: 7 Proti: 0 

 

19) Zastupitelstvo obce projednalo kupní smlouvu KS/08/2020 na prodej pozemku dle záměru  

č. 2/2020, poř. č. 10 – parc. č. 493/9 v k.ú. Rozhovice. 

 

Usnesení č. 62/20 

Zastupitelstvo obce schválilo kupní smlouvu KS/08/2020 na prodej pozemku dle záměru  

č. 2/2020, poř. č. 10 – parc. č. 493/9 v k.ú. Rozhovice a zároveň pověřuje starostku obce Bc. 

Barbora Hromádko k podpisu této smlouvy. 

Hlasovalo: 7 Pro: 7 Proti: 0 

 

20) Zastupitelstvo obce projednalo kupní smlouvu KS/02/2020 na prodej pozemku dle záměru  

č. 1/2020, poř. č. 8 – parc. č. 493/12 a 57/9 v k.ú. Rozhovice. 

 

Usnesení č. 63/20 

Zastupitelstvo obce schválilo kupní smlouvu KS/02/2020 na prodej pozemku dle záměru  

č. 1/2020, poř. č. 8 – parc. č. 493/12 a 57/9 v k.ú. Rozhovice a zároveň pověřuje starostku obce 

Bc. Barbora Hromádko k podpisu této smlouvy. 

Hlasovalo: 7 Pro: 7 Proti: 0 
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21) Zastupitelstvo obce projednalo kupní smlouvu KS/01/2020 na prodej pozemku dle záměru  

č. 1/2020, poř. č. 7 – parc. č. 493/13 a 57/4 v k.ú. Rozhovice. 

 

Usnesení č. 64/20 

Zastupitelstvo obce schválilo kupní smlouvu KS/01/2020 na prodej pozemku dle záměru  

č. 1/2020, poř. č. 7 – parc. č. 493/13 a 57/4 v k.ú. Rozhovice a zároveň pověřuje starostku obce 

Bc. Barbora Hromádko k podpisu této smlouvy. 

Hlasovalo: 7 Pro: 7 Proti: 0 

 

22) Zastupitelstvo obce projednalo žádost o finanční dar SK Rozhovice, z.s. na soustředění žáků. 

 

Usnesení č. 65/20 

Zastupitelstvo obce schválilo žádost o finanční dar a darovací smlouvu SK Rozhovice, z.s. ve výši 

10.000,- Kč. 

Hlasovalo: 6 Pro: 6 Proti: 0 

Zdržel se hlasování: 1 

 

23) Zastupitelstvo obce projednalo smlouvu o zřízení zástavního práva k věcem nemovitým č. sml. 

1226111101/1. 

 

Usnesení č. 66/20 

Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o zřízení zástavního práva k věcem nemovitým č. sml. 

1226111101/1. 

Hlasovalo: 7 Pro: 7 Proti: 0 

 

24) Zastupitelstvo obce projednalo smlouvu o zřízení zástavního práva k věcem nemovitým, 

příloha ke Smlouvě o poskytnutí spotřebitelského úvěru na bydlení č. 2020-2001823892. 

 

Usnesení č. 67/20 

Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o zřízení zástavního práva k věcem nemovitým, příloha ke 

Smlouvě o poskytnutí spotřebitelského úvěru na bydlení č. 2020-2001823892. 

Hlasovalo: 7 Pro: 7 Proti: 0 

 

25) Zastupitelstvo projednalo žádost o poskytnutí programové účelové dotace z rozpočtu 

pardubického kraje na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru 

dobrovolných hasičů obce. 

 

Usnesení č. 68/20 

Zastupitelstvo obce schválilo žádost o poskytnutí programové účelové dotace z rozpočtu 

pardubického kraje na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru 

dobrovolných hasičů obce a ukládá starostce obce, aby žádost o dotaci postoupila příslušnému 

orgánu do 30.6.2020. 

Hlasovalo: 7 Pro: 7 Proti: 0 
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26) Starostka obce informovala zastupitelstvo o současném stavu v přijímání místních dětí do MŠ 

a v souvislosti s tím, podala informaci o možnosti výstavby MŠ v obci Rozhovice za předpokladu 

využití pozemků lokalita BV-Z5, v k.ú. Rozhovice.  

 

Usnesení č. 69/20 

Zastupitelstvo obce souhlasí s využitím pozemků lokalita BV-Z5 v k.ú. Rozhovice pro případnou 

výstavbu MŠ a ukládá starostce obce učinit potřebné kroky k realizaci výstavby MŠ do 

31.12.2020. 

Hlasovalo: 7 Pro: 7 Proti: 0 

 

27) Diskuse 

 

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

v 19:05. 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina zastupitelů obce Rozhovice 

2) Prezenční listina z veřejného zasedání zastupitelstva obce 

3) Pozvánka na veřejné zasedání  

 

 

 

Zápis byl vyhotoven 3.7.2020 

 

 

 

 

 

Zapisovatel: Ing. Tomáš Kachlík 

        Bc. Barbora H r o m á d k o 

Ověřovatelé: Anna Ježková             starostka obce  

 

  Romana Veselá           Vladimír H a n u s 

              místostarosta obce 


