Zápis ze 47. zasedání zastupitelstva obce Rozseč nad
Kunštátem ze dne 31.8.2017
Přítomni: Šikula, Kotouček I., Dlapa, Dostál, Kotouček L., Prudká, Sadílek, Šutera
Omluveni: Ostrý,
Host: Janča Josef
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Zahájení
Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Rozpočtové opatření č. 7
Průkaz energetické náročnosti budov
Žádost seniorů o příspěvek na zájezd
Informace o přípravě voleb
Vylepovací plochy
Smlouva o smlouvě budoucí
Cenová nabídka na opravu požární nádrže Barťák
Realizace opravy kanalizace od č.p. 9 po č.p.7
Návrh výstavby víceúčelového hřiště
Zřízení věcných břemen
Opravy místních komunikací
Vrt na posílení pitné vody
Vrt u kabin
Oprava kabin
Hřiště u ZŠ
Oprava přízemí ZŠ
Žádost na dovybavení ZŠ
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: Šutera, Sadílek
8 hlasů pro, 0 hlasů proti
2. Schválení programu
ZO schválilo program 47. zasedání ZO s doplněním těchto bodů:
14) Vrt na posílení pitné vody
15) Vrt u kabin
16) Oprava kabin

17) Hřiště u ZŠ
18) Oprava přízemí ZŠ
19) Žádost na dovybavení ZŠ
8 hlasů pro, 0 hlasů proti
3. Rozpočtové opatření č. 7
Účetní seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 7. ZO schválilo
rozpočtové opatření č. 7 ve výši Kč 12.600,00 na straně příjmů i výdajů.
8 hlasů pro, 0 hlasů proti
4. Průkaz energetické náročnosti budov
ZO pověřilo starostu jednáním ohledně PENB.
5. Žádost seniorů o příspěvek na zájezd
Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí o příspěvek na zájezd. ZO schválilo
příspěvek na zájezd seniorů ve výši Kč 6.000,00.
8 hlasů pro, 0 hlasů proti
6. Informace o přípravě voleb
Starosta seznámil zastupitele s přípravou voleb do PS Parlamentu ČR, které se
budou konat ve dnech 20. a 21. října 2017.
7. Vylepovací plochy
ZO posoudilo žádost o určení zpoplatněné plakátovací plochy. Vzhledem k tomu,
že naše obce v současné době žádnou plakátovací plochu nemá, nemůže výlepy
politických stran před nadcházejícími volbami zpoplatnit.
8. Smlouva o smlouvě budoucí
Starosta seznámil zastupitele se smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene. ZO schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.
1030038677/001 s firmou E.ON Distribuce a.s.
8 hlasů pro, 0 hlasů proti
9. Cenová nabídka na opravu požární nádrže Barťák
Starost seznámil zastupitele s návrhem stavebního rozpočtu na opravu požární
nádrže Barťák.
10. Realizace opravy kanalizace od č.p. 9 po č.p. 7
Starosta seznámil zastupitele s návrhem stavebního rozpočtu na opravu
kanalizace od č.p. 9 po č.p. 7. Zastupitelstvo obce schválilo stavební rozpočet na
opravu kanalizace od č.p. 9 po č.p. 7 od firmy KORA-VODOSTAVING ve výši

Kč 123.045,02 bez DPH.
8 hlasů pro, 0 hlasů proti
11. Návrh výstavby víceúčelového hřiště
ZO schválilo výstavbu víceúčelového hřiště. Výstavba bude probíhat ve dvou
etapách: spodní konstrukce budou vybudovány na podzim roku 2017, celková
výstavby proběhne na jaře roku 2018. Na tuto realizaci proběhne výběrové řízení.
8 hlasů pro, o hlasů proti
12. Zřízení věcných břemen
Starosta seznámil zastupitele se zaměřením vodovodního výtlaku a hlavního
vodovodního řádu po soukromých pozemcích. Tuto činnost zabezpečuje firma
Aditis Boskovice. Po zhotovení geometrických plánů budou zpracovány smlouvy
o zřízení věcných břemen smluvním právníkem obce Rozseč nad Kunštátem.
13. Opravy místních komunikací
Částečné opravy místních komunikací budou provedeny ještě letos. Další budou
následovat v příštích letech dle dotačních možností.
14. Vrt na posílení pitné vody
Místostarosta seznámil zastupitelstvo s realizací vrtu na posílení pitné vody.
Zastupitelstvo schválilo realizaci výstavby vrtu na posílení pitné vody nákladem
cca 340.000,00 Kč včetně DPH.
8 hlasů pro, o hlasů proti
15. Vrt u kabin
Místostarosta seznámil zastupitele s realizací vrtu u kabin. Zastupitelstvo
schválilo realizaci výstavby vrtu u kabin nákladem cca 70.000,00 Kč včetně
DPH.
8 hlasů pro, 0 hlasů proti
16. Oprava kabin
Starosta seznámil zastupitele se stavem kabin. ZO schválilo opravu střechy a
úpravu zázemí a sociálního zařízení kabin.
8 hlasů pro, 0 hlasů proti
17. Hřiště u ZŠ
Starosta seznámil zastupitele s opravou hřiště u ZŠ.

18. Oprava přízemí ZŠ
Starosta seznámil zastupitele s úpravami přízemí ZŠ z důvodu nárůstu počtu žáků
v příštích letech.
19. Žádost o dovybavení ZŠ
Starosta seznámil zastupitele s žádostí ředitelky ZŠ Rozseč nad Kunštátem na
dovybavení tříd ZŠ. Zastupitelstvo schválilo dovybavení tříd ZŠ školními
lavicemi.
8 hlasů pro, 0 hlasů proti

Diskuze
Usnesení: ZO projednalo všechny body, body 1,2,3,5,8,10,11,14,15,16 a 19 schválilo.
Zapsala: Janoušková
Ověřili: Sadílek, Šutera

