Zápis ze 54. zasedání zastupitelstva obce Rozseč nad
Kunštátem ze dne 26.2.2018
Přítomni: Šikula, Kotouček I., Dostál, Kotouček L., Šutera, Sadílek, Prudká
Omluveni: Dlapa, Ostrý

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Zahájení
Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Návrh rozpočtu na rok 2018
Žádost MŠ Rozseč nad Kunštátem na dovybavení tříd
Fotografie firma Horák
Směna pozemků
Žádost o dotaci na techniku na údržbu zeleně
Prodej pozemku p.č. 952/20 v k.ú. Rozseč nad Kunštátem
Cenová nabídka na projektovou dokumentaci
Předběžné jednání k územnímu plánu
Žádost o dotaci na knihovnu
Audit
GDPR – ochrana osobních údajů
Žádost o dotaci na hasiče
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., Šutera
7 hlasů pro, 0 hlasů proti
2. Schválení programu
ZO schválilo program 54. zasedání ZO s doplněním těchto bodů:
12. Audit
13. GDPR – ochrana osobních údajů
14. Žádost o dotaci na hasiče
7 hlasů pro, 0 hlasů proti
3. Návrh rozpočtu na rok 2018
Účetní seznámila zastupitele s návrhem rozpočtu obce na rok 2018. ZO
projednalo předložený návrh rozpočtu na rok 2018. ZO schválilo rozpočet obce

na rok 2018 takto: příjmy Kč 7.077.800,00, financování Kč 2.712.000,00, výdaje
Kč 9.789.800,00.
7 hlasů pro, 0 hlasů proti
4. Žádost MŠ Rozseč nad Kunštátem na dovybavení tříd
Starosta seznámila zastupitele s žádostí ředitelky MŠ Rozseč o souhlas na
pořízení nábytku. ZO schválilo pořízení nábytku do MŠ dle žádosti ředitelky MŠ
Rozseč ve výši cca 100.000,00 Kč.
7 hlasů pro, 0 hlasů proti
5. Fotografie firma Horák
Starosta obce seznámila zastupitele s nabídkou fotografií firmy Horák na
fotografie obce. Nákup těchto fotografií bude projednán na příštím zasedání ZO.
6. Směna pozemků
Starosta seznámil zastupitele s návrhem na směnu pozemků mezi obcí Rozseč
nad Kunštátem a SPÚ. ZO schválilo záměr směny pozemků p.č. 907, p.č. 908/1 a
p.č. 909 (v k.ú. Rozseč nad Kunštátem) ve vlastnictví obce za pozemek p.č.
698/18 (v k.ú. Rozseč nad Kunštátem) ve vlastnictví Státního pozemkového
úřadu.
7 hlasů pro, 0 hlasů proti
7. Žádost o dotaci na techniku na údržbu obce
Starosta obce seznámil zastupitele s podáním žádosti o dotaci na techniku na
údržbu zeleně z rozpočtu JMK.
8. Prodej pozemku p.č. 952/20 v k.ú. Rozseč nad Kunštátem
ZO projednalo žádost o prodej pozemku p.č. 952/20 v k.ú. Rozseč nad
Kunštátem. ZO schválilo prodej pozemku p.č. 952/20 o výměře 36 m2 v k.ú.
Rozseč nad Kunštátem paní M. O. za cenu 50,00 Kč/m2.
7 hlasů pro, 0 hlasů proti
9. Cenová nabídka na projektovou dokumentaci
Starosta seznámil zastupitele s nabídkou na dodatek k projektové dokumentaci na
vodovodní výtlak. ZO schválilo nabídku na vyhotovení dodatku k projektové
dokumentaci na vodovodní výtlak v ceně cca 85.000,00 Kč bez DPH.
7 hlasů pro, 0 hlasů proti
10. Předběžné jednání k územnímu plánu
ZO projednalo část nového územního plánu

11. Žádost o dotaci na knihovnu
Místostarosta seznámil zastupitele s podáním žádosti o dotaci na knihovnu
z rozpočtu JMK.
12. Audit
Starosta seznámil zastupitele s výsledkem závěrečného přezkoumání hospodaření
obce za rok 2017 – nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
13. GDPR – ochrana osobních údajů
Starosta seznámil zastupitele s přípravou obce na platnost vyhlášky GDPR –
ochrana osobních údajů.
14. Žádost o dotaci na hasiče
Starosta seznámil zastupitele s možností dotace na hasiče.

Diskuze
Usnesení: ZO projednalo všechny body, body 1,2,3,4,6,8 a 9 schválilo.
Zapsala: Janoušková
Ověřili: Kotouček L., Šutera

