Zápis ze 46. zasedání zastupitelstva obce Rozseč nad
Kunštátem ze dne 31.7.2017
Přítomni: Šikula, Kotouček I., Dlapa, Dostál, Dostál,
Omluveni: Ostrý, Prudká, Sadílek, Šutera

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zahájení
Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Rozpočtové opatření č. 6
Prodej pozemku p.č. 957 o výměře 227 m2 v k.ú. Rozseč nad
Kunštátem
Úprava pozemku v části obce Herlich
Oprava požární nádrže Barťák
Oprava kanalizace od č.o. 9 po č.p. 7
Regulační opatření k dodávce pitné vody
Víceúčelové hřiště
Zpracování územního plánu
Úhrada dopravy – divadlo
Nákup velkoobjemového kontejneru
Diskuze

Zastupitelstvo zahájil v 18:30 starosta, přivítal přítomné a seznámil je s programem.
1. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
ZO schválilo: zapisovatel: Janoušková
ověřovatelé: Dlapa, Koutouček L.
5 hlasů pro, 0 hlasů proti
2. Schválení programu
ZO schválilo program 46. zasedání ZO s doplněním těchto bodů:
11) Úhrada dopravy – divadlo
12) Nákup velkoobjemového kontejneru
5 hlasů pro, 0 hlasů proti
3. Rozpočtové opatření č. 6
Účetní seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 6. ZO schválilo
rozpočtové opatření č. 6 ve výši Kč 344.500,00 na straně příjmů i výdajů.
5 hlasů pro, 0 hlasů proti

4. Prodej pozemku p.č. 957 o výměře 227 m2 v k.ú. Rozseč nad Kunštátem
ZO projednalo žádost paní Aleny Suché na odkoupení pozemku p.č. 957 o
výměře. ZO schválilo prodej pozemku p.č. 957 o výměře 227 m2 v k.ú. Rozseč
nad Kunštátem paní Aleně Suché za cenu 50 Kč/m2.
5 hlasů pro, 0 hlasů proti
5. Úprava pozemku v části Herlich
Starosta seznámil zastupitele s probíhající úpravou pozemků v části obce Herlich.
Práce provádí firma RONYTRANS na své náklady.
6. Oprava požární nádrže Barťák
Tento bod bude projednán po obdržení cenové nabídky na opravu.
7. Oprava kanalizace od č.p. 9 po č.p. 7
ZO projednalo opravu kanalizace od č.p. 9 do č.p. 7.
8. Regulační opatření k dodávce pitné vody
ZO schválilo regulační opatření k dodávce pitné vody.
5 hlasů pro, 0 hlasů proti
9. Víceúčelové hřiště
ZO projednalo výstavbu víceúčelového hřiště.
10. Zpracování územního plánu
ZO projednalo zpracování územního plánu.
11. Úhrada dopravy - divadlo
ZO projednalo žádost o úhradu dopravy na divadelní představení do Brna. ZO
schválilo úhradu dopravy na divadelní představení ve výši cca Kč 5.000,00.
5 hlasů pro, o hlasů proti
12. Nákup velkoobjemového kontejneru
Starosta seznámil zastupitele s nákupem velkoobjemového kontejneru. ZO
schválilo nákup velkoobjemového kontejneru v ceně cca Kč 160.000,00.
5 hlasů pro, o hlasů proti

Diskuze
Usnesení: ZO projednalo všechny body, body 1,2,3,4,8,11 a 12 schválilo.
Zapsala: Janoušková
Ověřili: Dlapa, Kotouček L.

