Obec Rohatsko
ZÁPIS
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatsko
konaného dne 30. 09. 2018 od 18-ti hodin v klubovně sportovního areálu
Rohatsko.
č. 4/2018
Přítomní zastupitelé:
Přítomní občané:

Václav Král, Radek Štros, František Šourek, Petr Juršťák, Jiří Štros,
Josef Horák, Zdeněk Hrobník
dle prezenční listiny

Jednání zahájil a řídil starosta obce Václav Král přivítáním přítomných.
Současně konstatoval přítomnost nadpoloviční většiny zastupitelů a tím i usnášeníschopnost.
Dále pak jmenoval ověřovatele zápisu: Josef Horák, Jiří Štros.
Byl přednesen předem ohlášený a na úřední desce vyvěšený program jednání. Ten byl zastupiteli
bez připomínek schválen.
Program jednání:
1. Kontrola zápisu, usnesení
Byla provedena kontrola zápisu z posledního jednání včetně přijatých usnesení. Vzato na vědomí.
2. Zpráva finančního výboru
Byla přednesena zpráva finančního výboru o stavu hospodaření obce a kontrole účetnictví a
pokladny k datu. Vzato na vědomí.
3. Návrh rozpočtové změny č. 3/2018
Starosta obce přednesl návrh rozpočtové změny č. 3/2018. K tomu přijato usnesení č. 24/2018: ZO
se usnesli rozpočtovou změnu č. 3/2018 schválit.
4. Směna pozemků
Starosta obce V. Král přednesl záměr zastupitelů obce ke směně pozemků č. parc. 1882/18 a 261/91
k.ú. Rohatsko a žádost jediného zájemce o směnu těchto pozemků p. Jaroslava Ječného, bytem
Rohatsko č. 99. K tomu přijato usnesení č. 25/2018: ZO se usnesli schválit směnu pozemků p.č.
1882/18 a p.č.261/91 mezi Obcí Rohatsko a p. Jaroslavem Ječným v souladu s podmínkami
smlouvy směnné. Cena takto směňovaných pozemků je stanovena dohodou, činí 80,- Kč / 1m2 a je
v místě a čase obvyklá.
5. Zajištění volem do zastupitelstva obce a Senátu
Místostarosta obce p. R. Štros přednesl zprávu o zajištění voleb do zastupitelstva obce a senátu,
které se budou konat ve dnech 5. a 6. října 2018. Vzato na vědomí.
7. Informace o činnosti OÚ za uplynulé období
Starosta obce podal informaci o zajištění dovozu stravy pro Mateřskou školu z Mladé Boleslavi
(uzavření pracovní smlouvy s p. Hladíkovou přes Úřad práce v Mladé Boleslavi). Vzato na vědomí.
Místostarosta obce p. R. Štros přednesl smlouvu o výpůjčce osobního automobilu RZ 6H7 2937 pro
příspěvkovou organizaci Mateřská škola Rohatsko. K tomu přijato usnesení č. 26/2018: ZO se
usnesli smlouvu o výpůjčce schválit.

8. Diskuze, návrhy, sdělení
Starosta obce informoval o přípravě drobnějších akcí na příští období (oprava a přeložení části
opocení sportovního areálu a dětského hřiště, oprava místních komunikací, odkalování vodovodní
sítě apod.). Vzato na vědomí.
Starosta obce přednesl oznámení ČEZ o přerušení dodávky elektrické energie ve dnech 9., 16. a 23.
října 2018 od 7:30 do 17:00.
Zasedání skončeno: 19:15 hod
Zapsal: V. Král

Ověřil: J. Horák, J. Štros

Zápis usnesení z veřejného zasedání ZO konaného 30. 9. 2018 (zápis č. 4/18)

K tomu přijato usnesení č. 24/2018: ZO se usnesli rozpočtovou změnu č. 3/2018 schválit.
K tomu přijato usnesení č. 25/2018: ZO se usnesli schválit směnu pozemků p.č. 1882/18 a
p.č.261/91 mezi Obcí Rohatsko a p. Jaroslavem Ječným v souladu s podmínkami smlouvy směnné.
Cena takto směňovaných pozemků je stanovena dohodou, činí 80,- Kč / 1m2 a je v místě a čase
obvyklá.
K tomu přijato usnesení č. 26/2018: ZO se usnesli smlouvu o výpůjčce schválit.

V Rohatsku dne 30. 9. 2018

