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Zápis č. 2/2021 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rozhovice konaného dne 29.3.2021 
 
 
Přítomno členů zastupitelů:  9  Zahájení zasedání: 18:00 
Omluveno členů zastupitelů: 0  Ukončení zasedání: 19:05 
 
 
1) Zasedání zahájila starostka obce Bc. Barbora Hromádko. 
 
2) Starostka předložila návrh programu 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce v roce 2021 tak 
jak byl vyvěšen na úřední desce a navrhla doplnění programu o další body, a to: 
 - Usnesení nezbytně nutná k podání žádosti o dotaci na akci „Nový objekt MŠ s kapacitou 
 28 dětí“ z podprogramu Ministerstva financí České republiky 298D2280 – Podpora 
 obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí. 
 - Návrh závěrečného účtu za rok 2020  
 
Usnesení č. 5/21 
Zastupitelstvo obce schválilo program 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce v roce 2021 tak 
jak ho starostka obce předložila. 
Hlasovalo: 9 Pro: 9 Proti: 0 
 
3) Zastupitelstvo obce projednalo návrh ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele. 
 
Usnesení č. 6/21 
Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu, Martina Sečkaře a Annu Ježkovou, 
a určilo zapisovatelem Ing. Tomáše Kachlíka. 
Hlasovalo: 9 Pro: 9 Proti: 0 
 
4) Zastupitelstvo obce projednalo smlouvu o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu 
pro knihovny v regionu Chrudim. 
 
Usnesení č. 7/21 
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro 
knihovny v regionu Chrudim s úhradou částky ve výši 1.000,-- Kč.. 
Hlasovalo: 9 Pro: 9 Proti: 0 
 
5) Zastupitelstvo obce projednalo dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů se společností 
SOP, a.s. 
 
Usnesení č. 8/21 
Zastupitelstvo obce schválilo dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů, včetně obsahu a 
udělení Plné moci, formy a postupu uplatňování slev se společností SOP, a.s. 
Hlasovalo: 9 Pro: 9 Proti: 0 
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6) Zastupitelstvo obce projednalo smlouvu o nájmu plynárenského zařízení č. sml. 
9421000665/4000236405 se společností GasNet Služby, s.r.o. (nájemce GasNet, s.r.o.). 
  
Usnesení č. 9/21 
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o nájmu plynárenského zařízení č. sml. 
9421000665/4000236405 se společností GasNet Služby, s.r.o. (nájemce GasNet, s.r.o.). 
Hlasovalo: 9 Pro: 9 Proti: 0 
 
7) Zastupitelstvo obce projednalo příkazní smlouvu o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na 
projekt: „Nový objekt MŠ s kapacitou 28 dětí“ s firmou ARTENDR s.r.o. 
 
Usnesení č. 10/21 
Zastupitelstvo obce schválilo příkazní smlouvu o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na 
projekt: „Nový objekt MŠ s kapacitou 28 dětí“ s firmou ARTENDR s.r.o. 
Hlasovalo: 9 Pro: 9 Proti: 0 
 
8) Zastupitelstvo obce projednalo podání žádosti o dotaci na akci „Nový objekt MŠ s kapacitou 
28 dětí“ z podprogramu Ministerstva financí České republiky 298D2280 – Podpora obnovy a 
rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí. 
 
Usnesení č. 11/21 
Zastupitelstvo obce Rozhovice schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Nový objekt MŠ s 
kapacitou 28 dětí“ z podprogramu Ministerstva financí České republiky 298D2280 – Podpora 
obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí. 
Hlasovalo: 9 Pro: 9 Proti: 0 
 
9) Zastupitelstvo obce projednalo Investiční záměr k podání žádosti o dotaci na akci „Nový 
objekt MŠ s kapacitou 28 dětí“ z podprogramu Ministerstva financí České republiky 298D2280 – 
Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí. 
 
Usnesení č. 12/21 
Zastupitelstvo obce Rozhovice schvaluje Investiční záměr k podání žádosti o dotaci na akci 
„Nový objekt MŠ s kapacitou 28 dětí“ z podprogramu Ministerstva financí České republiky 
298D2280 – Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v 
působnosti obcí. 
Hlasovalo: 9 Pro: 9 Proti: 0 
 
10) Usnesení č. 13/21 
Zastupitelstvo obce Rozhovice deklaruje zabezpečení vlastních zdrojů k financování povinné výše 
spoluúčasti při čerpání dotace na akci „Nový objekt MŠ s kapacitou 28 dětí“ z podprogramu 
Ministerstva financí České republiky 298D2280 – Podpora obnovy a rozvoje materiálně 
technické základny regionálního školství v působnosti obcí. 
 
11) Zastupitelstvo obce bere na vědomí zveřejnění návrhu závěrečného účtu za rok 2020. 
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12) Diskuse 
 
 - Starostka obce předložila aktuální finanční situaci a objasnila připomínku p. Stejskala 
 k předloženému rozpočtu od firmy URBIOSISTO jako zhotovitele projektu „Nový objekt 
 MŠ Rozhovice“ 
 -Stanoven termín k rozvozu kontejnerů na BIOODPAD a termín na svoz větví k 24.3.2021  
 
8) 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 30.3.2021 
 
 
 
Zapisovatel: Ing. Tomáš Kachlík 
        Bc. Barbora H r o m á d k o 
Ověřovatelé: Martin Sečkař             starostka obce  
 

 Anna Ježková           Vladimír H a n u s 
              místostarosta obce 


