Zápis ze 51. zasedání zastupitelstva obce Rozseč nad
Kunštátem ze dne 30.11.2017
Přítomni: Šikula, Kotouček I., Dlapa, Dostál, Kotouček L., Sadílek, Šutera
Omluveni: Ostrý, Prudká

1.
2.
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5.
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14.
15.

Zahájení
Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Rozpočtové opatření č. 10
Žádost ZŠ Kunštát o příspěvek na dopravu žáků
Žádost MŠ Rozseč o souhlas na pořízení nábytku
Žádost oblastní Charity Blansko o příspěvek na spolufinancování
služeb
Žádost ZŠ Rozseč o poskytnutí prostředků na výuku plavání žáků
Oprava cesty k vysílači
Zemní práce – úprava povrchu pro multifunkční hřiště
Věcná břemena k vodovodnímu výtlaku
Vánoční strom
Změna dodavatele energií
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za komunální odpad
Žádost Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Olešnici
Strop a osvětlení v KD
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: Kotouček L., Dostál
7 hlasů pro, 0 hlasů proti
2. Schválení programu
ZO schválilo program 51. zasedání ZO s doplněním těchto bodů:

14. Žádost farního sboru Českobratrské církve evangelické v Olešnici
15. Strop a osvětlení v KD
7 hlasů pro, 0 hlasů proti

3. Rozpočtové opatření č. 10
Účetní seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 10. ZO schválilo
rozpočtové opatření č. 10 ve výši Kč 188.600,00 na straně příjmů i výdajů.
7 hlasů pro, 0 hlasů proti
4. Žádost ZŠ Kunštát o příspěvek na dopravu žáků
Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí ředitele ZŠ Kunštát o příspěvek na
dopravu žáků z obce Rozseč nad Kunštátem ze ZŠ Kunštát.
ZO schválilo příspěvek na dopravu žáků z obce Rozseč nad Kunštátem ze ZŠ
Kunštát od 1.9.2017 do 30.6.2018. Výše příspěvku činí Kč1.500,00 měsíčně.
7 hlasů pro, 0 hlasů proti
5. Žádost MŠ Rozseč o souhlas na pořízení nábytku
Starosta seznámil zastupitele s žádostí ředitelky MŠ Rozseč o souhlas na pořízení
nábytku. ZO schválilo pořízení nábytku do MŠ Rozseč dle žádosti ředitelky MŠ
Rozseč ve výši cca Kč 70.000,00.
7 hlasů pro, 0 hlasů proti
6. Žádost Oblastní Charity Blansko o příspěvek na spolufinancování služeb
Starosta seznámil zastupitele s žádostí Oblastní Charity Blansko o příspěvek na
spolufinancování služeb. ZO schválilo příspěvek Oblastní Charitě Blansko na
spolufinancování služeb v roce 2018 ve výši Kč 20.056,00.
7 hlasů pro, 0 hlasů proti
7. Žádost ZŠ Rozseč o poskytnutí prostředků na výuku plavání žáků
Starosta seznámil zastupitele s žádostí ZŠ Rozseč o poskytnutí prostředků na
výuku plavání žáků. ZO schválilo úhradu provozních nákladů na výuku plavání
žáků ZŠ Rozseč v plavecké škole Boskovice ve výši Kč 7.700,00.
7 hlasů pro, 0 hlasů proti
8. Oprava cesty k vysílači
V průběhu projednávání tohoto bodu se dostavila omluvená paní Prudká.
Starosta seznámil zastupitele s možnostmi opravy části cesty k vysílači.
9. Zemní práce – úprava povrchu pro multifunkční hřiště
Starosta seznámil zastupitele s nedodržením termínu vítězné firmy ve výběrovém
řízení na „Zemní práce – multifunkční hřiště“. Z tohoto důvodu bude oslovena
firma, která obsadila druhé místo. ZO schválilo výše uvedené.
8 hlasů pro, 0 hlasů proti

10. Věcná břemena k vodovodnímu výtlaku
Starosta seznámil zastupitele se zřizováním věcných břemen k vodovodnímu
výtlaku.
11. Vánoční strom
Starosta seznámil zastupitele s programem rozsvěcování vánočního stromu.
12. Změna dodavatele energií
Starosta seznámil zastupitele se změnou dodavatele energií.
13. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za komunální odpad
Starosta seznámil zastupitele s návrhem nové obecně závazné vyhlášky obce
Rozseč nad Kunštátem č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. ZO schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů. Výše poplatku se mění na 450,00 Kč od
1.1.2018.
8 hlasů pro, 0 hlasů proti
14. Žádost farního sboru Českobratrské církve evangelické v Olešnici
Starosta seznámil zastupitele s žádostí farního sboru Českobratrské církve
evangelické v Olešnici o příspěvek na pořízení dveří. ZO schválilo příspěvek
farnímu sboru ČCE v Olešnici na pořízení skládaných dřevěných dveří ve výši
Kč 5.000,00.
8 hlasů pro, 0 hlasů proti
15. Strop a osvětlení v KD
Starosta seznámil zastupitele s nabídkou na opravu stropu a osvětlení v KD. ZO
schválilo opravu stropů a osvětlení v KD v hodnotě cca 150.000,00 Kč.
8 hlasů pro, 0 hlasů proti

Diskuze
Usnesení: ZO projednalo všechny body, body 1,2,3,4,5,6,7,9,13,14 a 15 schválilo.
Zapsala: Janoušková
Ověřili: Kotouček L., Dostál

