Zápis 24. zasedání zastupitelstva obce
ze dne 21. prosince 2015
Přítomni: Šikula, Dostál, Dlapa, Kotouček I., Šutera, Kotouček L., Sadílek,
Ostrý, Prudká
Omluveni:
Program: Zahájení
1. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Rozpočtové opatření č. 10
4. Smlouva s Českou poštou s.p.
5. Spolufinancování pečovatelských služeb
6. Žádost o odkoupení pozemku
7. Žádost o dotaci na opravu místních komunikací, zpracování rozpočtu
8. Zabezpečení MŠ a ZŠ
9. Kamerový systém
10.Projektová dokumentace na opravu vodovodního výtlaku – část elektro
11.Smlouva o poskytnutí příspěvku na dopravu žáků obce Rozseč nad
Kunštátem ze ZŠ Kunštát
12.Kácení stromů u zahrady MŠ
Zasedání zahájil v 18:30 pan starosta, který přivítal přítomné a seznámil je s
programem.
ad1) Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
ZO schválilo zapisovatele: Janoušková
Ověřovatelé zápisu: Šutera, Ostrý
9 hlasů pro

0 hlasů proti

ad2) Schválení programu
ZO schválilo program 24. zasedání ZO.
9 hlasů pro

0 hlasů proti

ad3) Rozpočtové opatření č. 10
ZO schválilo rozpočtové opatření č. 10 ve výši Kč 246.400,- na straně
příjmů i výdajů.
9 hlasů pro

0 hlasů proti

ad4) Smlouva s Českou poštou s.p.
ZO projednalo smlouvu s Českou poštou s.p. s tím, že celkové rozhodnutí
bude rozhodnuto na příštím zasedání ZO.
ad5) Spolufinancování pečovatelských služeb
ZO projednalo spolufinancování pečovatelských služeb s Oblastní
charitou Blansko
ad6) Žádost o odkoupení pozemku
ZO schválilo záměr prodeje pozemku p.č. 57/2 o výměře 29m2 v k.ú.
Rozseč nad Kunštátem
9 hlasů pro

0 hlasů proti

ad7) Žádost o dotaci na opravu místních komunikací, zpracování rozpočtu
ZO schválilo podání žádosti o dotaci na opravu místních komunikací
včetně zpracování rozpočtu
9 hlasů pro

0 hlasů proti

ad8) Zabezpečení MŠ a ZŠ
ZO projednalo nabídku na zabezpečení MŠ a ZŠ.
ad9) Kamerový systém
ZO projednalo nabídku na kamerový systém
ad10) Projektová dokumentace na opravu vodovodního výtlaku – část
elektro
V průběhu projednávání tohoto bodu se omluvila paní Prudká.
ZO schválilo projektovou dokumentaci na opravu vodovodního výtlaku –
část elektro ve výši 83.160 bez DPH
8 hlasů pro

0 hlasů proti

ad11) Smlouva o poskytnutí příspěvku na dopravu žáků obce Rozseč nad
Kunštátem ze ZŠ Kunštát
ZO schválilo prodloužení o poskytnutí příspěvku na dopravu žáků z obce
Rozseč nad Kunštátem z ZŠ Kunštát od 1.9.2015 do 30.6.2016. Příspěvek
byl odsouhlasen v částce 1.500,- Kč měsíčně.
8 hlasů pro

0 hlasů proti

ad12) Kácení stromů u zahrady MŠ
Starosta informoval zastupitele o skácení tří stromů na obecním pozemku
u zahrady MŠ. Tyto stromy vzhledem ke svému stáří a křehkosti větví
ohrožovaly sousední budovu a zároveň občany, kteří kolem procházejí.

Usnesení: ZO projednalo všechny výše uvedené body. Body 1), 2), 3), 6), 7),
10) a 11) schválilo.

zapsala: Janoušková

