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Zápis č. 4/2021 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rozhovice konaného dne 19.7.2021 
 
 
Přítomno členů zastupitelů:  9  Zahájení zasedání: 18:00 
Omluveno členů zastupitelů: 0  Ukončení zasedání: 18:55 
 
 
1) Zasedání zahájila starostka obce Bc. Barbora Hromádko. 
 
2) Starostka předložila návrh programu 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce v roce 2021 tak 
jak byl vyvěšen na úřední desce a navrhla doplnění programu o další body, a to: 
 - Bezúplatný převod pozemku, který byl oddělen dle geometrického plánu č. 302-
 1197/2021 pro k.ú. Rozhovice, pozemek nově označený jako parc. č. 505/6 ostatní plocha 
 ostatní komunikace o výměře 12m2, vše obci a k.ú. Rozhovice, a to se všemi jejich 
 součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví obce 
 Rozhovice.  
 
Usnesení č. 26/21 
Zastupitelstvo obce schválilo program 4. 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. 27/21 
Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu, Annu Ježkovou a Martina Sečkaře, 
a určilo zapisovatelem Ing. Tomáše Kachlíka. 
Hlasovalo: 9 Pro: 9 Proti: 0 
 
4) Zastupitelstvo obce projednalo finanční příspěvek na pomoc obcím na jižní Moravě. 
 
Usnesení č. 28/21 
Zastupitelstvo obce schválilo finanční dar na pomoc obcím na jižní Moravě v celkové výši 
60 000,- Kč a rozdělení následovně: 
. - dar ve prospěch obce Lužice ve výši 15 000,-  
- dar ve prospěch obce Hrušky ve výši 15 000,-  
- dar ve prospěch obce Moravská Nová Ves ve výši 15 000,- Kč 
- dar ve prospěch obce Mikulčice ve výši 15 000,- Kč 
Tímto pověřuje starostku obce Bc. Barboru Hromádko k podpisu darovací smlouvy. 
Hlasovalo: 9 Pro: 9 Proti: 0 
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5) Zastupitelstvo obce projednalo odměnu DPP za údržbu a pomoc v obci  F. Ježkovi a M. 
Hromádkovi. 
 
Usnesení č. 29/21 
Zastupitelstvo obce schválilo dohodu o provedení práce platnou do 31.12.2021 s odměnou pro 
Františka Ježka a Miroslava Hromádku, člena zastupitelstva. 
Hlasovalo: 9 Pro: 9 Proti: 0 
 
6) Zastupitelstvo obce záměr prodeje pozemku parc. č. 56/5 v k.ú. Rozhovice. 
  
Usnesení č. 30/21 
Zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 56/5 v k.ú. Rozhovice a pověřuje 
starostku k dalším krokům nutných k uskutečnění záměru. 
Hlasovalo: 9 Pro: 9 Proti: 0 
 
7) Zastupitelstvo obce projednalo bezúplatný převod pozemku, který byl oddělen dle 
geometrického plánu č. 302-1197/2021 pro k.ú. Rozhovice, pozemek nově označený jako parc. č. 
505/6 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 12m2, vše obci a k.ú. Rozhovice, a to se všemi 
jejich součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví obce Rozhovice. 
 
Usnesení č. 31/21 
Zastupitelstvo obce schválilo bezúplatný převod pozemku, který byl oddělen dle geometrického 
plánu č. 302-1197/2021 pro k.ú. Rozhovice, pozemek nově označený jako parc. č. 505/6 ostatní 
plocha ostatní komunikace o výměře 12m2, vše 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 pozemku, který byl oddělen dle 
geometrického plánu č. 302-1197/2021 pro k.ú. Rozhovice, pozemek nově označený jako 
parc. č. 505/6 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 12m2, vše obci a k.ú. 
Rozhovice, a to se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví Pardubického 
kraje do vlastnictví obce Rozhovice. Zodpovědnou osobou stanovuje starostku obce Bc. 
Barboru Hromádko. 

Hlasovalo: 9 Pro: 9 Proti: 0 
 
8) Diskuse 
 
 - Starostka obce informovala o rozhodnutí MF o přijetí dotace, ale vzhledem k 
 převyšujícímu počtu žádostí a nízkou alokaci žádosti nemohlo být vyhověno.  
 - Projednání možnosti spolupráce s MP Heřmanův Městec ve věci správce kamerového 
 systému v obci. 
 - Starostka obce spolu s občany poděkovala všem zúčastněným brigády na čištění potoka 
 Dubanka  
 
9) Schůzi oficiálně ukončila a všem poděkovala za účast starostka obce Bc. Barbora Hromádko     
     v 18:55. 
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Přílohy zápisu: 

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

 
 
Zápis byl vyhotoven 19.7.2021 
 
 
 
Zapisovatel: Ing. Tomáš Kachlík 
        Bc. Barbora H r o m á d k o 
Ověřovatelé: Anna Ježková             starostka obce  
 

 Martin Sečkař           Vladimír H a n u s 
              místostarosta obce 


