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Zápis č. 7/2020 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rozhovice konaného dne 7.9.2020 
 
 
Přítomno členů zastupitelů:  7  Zahájení zasedání: 18:00 
Omluveno členů zastupitelů: 0  Ukončení zasedání: 18:55 
  (omluveni: Milan Stejskal, Štěpán Šnajberk) 
 
1) Zasedání zahájila starostka obce Bc. Barbora Hromádko. 
 
2) Starostka předložila návrh programu 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce v roce 2020 tak 
jak byl vyvěšen na úřední desce a navrhla doplnění programu o další body, a to: 
 - Žádost o poskytnutí finančního daru Farní charita Chrudim 
 - Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky 
 požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje 
 na rok 2020 – II. kolo 
 
Usnesení č. 87/20 
Zastupitelstvo obce schválilo program 7. 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. 88/20 
Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu, Romanu Veselou a Miroslava Hromádku, a 
určilo zapisovatelem Ing. Tomáše Kachlíka. 
Hlasovalo: 7 Pro: 7 Proti: 0 
 
4) Zastupitelstvo obce projednalo smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti stezky a cesty      
parc. č. 123/4. 
 
Usnesení č. 89/20 
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti stezky a cesty 
parc. č. 123/4. 
Hlasovalo: 7 Pro: 7 Proti: 0 
 
5) Zastupitelstvo obce projednalo smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti stezky a cesty      
parc. č. 124. 
 
Usnesení č. 90/20 
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti stezky a cesty 
parc. č. 124. 
Hlasovalo: 7 Pro: 7 Proti: 0 
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6) Zastupitelstvo obce projednalo bezúplatný převod pozemků, které byl odděleny dle 
geometrického plánu č. 291-169/2019 pro k. ú. Rozhovice, pozemků nově označených jako p. p. č. 
537/11 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 7 m2, p. p. č. 557/4 ostatní plocha – ostatní 
komunikace o výměře 38 m2 a p. p. č. 557/5 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 5 m2 , vše v 
obci a k. ú. Rozhovice, a to se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví Pardubického 
kraje do vlastnictví obce Rozhovice. 
 
Usneseníč. 91/20 
Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod pozemků, které byl odděleny dle geometrického 
plánu č. 291-169/2019 pro k. ú. Rozhovice, pozemků nově označených jako p. p. č. 537/11 ostatní 
plocha – ostatní komunikace o výměře 7 m2, p. p. č. 557/4 ostatní plocha – ostatní komunikace o 
výměře 38 m2 a p. p. č. 557/5 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 5 m2 , vše v obci a k. ú. 
Rozhovice, a to se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví Pardubického kraje do 
vlastnictví obce Rozhovice. 
- Zároveň ukládá uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu pozemků, které byl odděleny dle 
geometrického plánu č. 291-169/2019 pro k. ú. Rozhovice, pozemků nově označených jako p. p. č. 
537/11 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 7 m2, p. p. č. 557/4 ostatní plocha – ostatní 
komunikace o výměře 38 m2 a p. p. č. 557/5 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 5 m2 , vše v 
obci a k. ú. Rozhovice, a to se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví Pardubického 
kraje do vlastnictví obce Rozhovice. Zodpovědnou osobu stanovuje starostku obce Bc. Barboru 
Hromádko. 
Hlasovalo: 7 Pro: 7 Proti: 0 
 
7) Zastupitelstvo obce projednalo žádost o poskytnutí finančního daru Farní charita Chrudim. 
 
Usnesení č. 92/20 
Zastupitelstvo obce schválilo žádost o poskytnutí finančního daru Farní charita Chrudim a 
zároveň pověřilo starostku k podpisu darovací smlouvy na částku 5.000 Kč. 
Hlasovalo: 7 Pro: 7 Proti: 0 
 
8) Zastupitelstvo obce projednalo smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace na požární 
techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 
z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2020 – II. kolo. 
 
Usnesení č. 93/20 
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace na požární 
techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 
z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2020 – II. kolo. 
Hlasovalo: 7 Pro: 7 Proti: 0 
 
9) Diskuse 
 9.1.) projednání vyčištění příkopu po levé straně směr na Jezbořice (parc. č. 537/4) 
 Hlasovalo: 7 Pro: 7 Proti: 0 
 9.2.) starostka obce podala informaci o jednání s p. Štěpánkem (dle předchozí schůze z 
 3.8.2020) 
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 9.3.) starostka obce informovala o vývoji prodeje pozemků v k.ú. Rozhovice Lokalita BV-
 Z5 
 9.4.) zastupitelstvo obce projednalo vyspravení cesty ke kostelu a usneslo se, že nyní se 
 cesta opravovat nebude, zahrneme do Programu obnovy venkova a pokusíme se požádat o 
 dotaci 
 Hlasovalo: 7 Pro: 7 Proti: 0 
 9.5.) paní Romana Veselá požádala o opravu vozovky parc. č. 386/57 
 Zastupitelstvo pověřilo starostku k zajištění této opravy. 
 Hlasovalo: 7 Pro: 7 Proti: 0 
 9.6.) Zastupitelstvo obce pověřuje starostku k zajištění cenové nabídky na zábradlí  
 k novému chodníku k čerpací stanici. 
 Hlasovalo: 7 Pro: 7 Proti: 0 
 9.7.) Zastupitelstvo obce pověřuje starostku k zajištění cenové nabídky na vyčištění koryta 
 potoka (kdy dojde k proplacení povodím Labe)  
 Hlasovalo: 7 Pro: 7 Proti: 0 
 9.8.) Zastupitelstvo obce projednalo osázení pozemků podél nového chodníku (aby 
 nedocházelo k zaplevelení)  
 Hlasovalo: 7 Pro: 7 Proti: 0 
 9.9.) Zastupitelstvo obce projednalo zápis MŠ do registru mateřských škol a zařízení pod 
 názvem MŠ Rozhovice. 
 Hlasovalo: 7 Pro: 7 Proti: 0 
 9.10.) Zastupitelstvo obce pověřuje starostku k zajištění cenových nabídek na projekt k 
 výstavbě MŠ – kontejnerová stavba. 
 Hlasovalo: 7 Pro: 7 Proti: 0 
 
10) Schůzi oficiálně ukončila a všem poděkovala za účast starostka obce Bc. Barbora Hromádko 
v 18:55. 
 
Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina zastupitelů obce Rozhovice 
2) Prezenční listina z veřejného zasedání zastupitelstva obce 
3) Pozvánka na veřejné zasedání  

 
 
Zápis byl vyhotoven 8.9.2020 
 
 
 
Zapisovatel: Ing. Tomáš Kachlík 
        Bc. Barbora H r o m á d k o 
Ověřovatelé: Romana Veselá             starostka obce  
 

 Miroslav Hromádko           Vladimír H a n u s 
              místostarosta obce 


