Zápis z 3. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Rohenice

Místo konání : Obecní úřad Rohenice
Termín konání: 22.5.2019 od 19,00hod

Přítomnost členů zastupitelstva:
Luboš Dvořák
František Kačírek
Libor Rind
Jiří Boháč
Dan Hromádko
Jana Mušáková
Jiří Matějů
Omluven-0

Starosta obce zahájil schůzi a přivítal přítomné.
Zapisovatelem byl určen František Kačírek
Ověřovatelé zápisu: Jana Mušáková ,Dan Hromádko

Program schůze:

1/5/19 Projednání a schválení závěrečného účtu
2/5/19 Projednání a schválení rozpočtové změny
3/5/19 Schválení dotace pro mažoretky Gytta z.s. České Meziříčí.
4/5/19 Projednání půjčování prostor obecního úřadu a venkovního grilu pro občany bez bydliště v
Rohenicích
5/5/19 Projednání záměru výstavby RD. V lokalitě Rohenice jih.

Jednání :
1/5/19 Projednání a schválení závěrečného účtu

Bylo pro: 7

Proti : 0

Zdržel se : 0

2/5/19 Projednání a schválení rozpočtové změny. Daňové příjmy + 19 190,-Kč ,nedaňové příjmy
+33 660,- Kč Převod mezi účty (přijaté transfery) + 518 000,-Kč.

Bylo pro: 7

Proti : 0

Zdržel se : 0

3/5/19 Schválení dotace pro mažoretky Gytta z.s. České Meziříčí. Dotace byla schválena ve výši
4 000,-Kč Ve skupině mažoretek jsou i zástupkyně Rohenic

Bylo pro: 7

Proti : 0

Zdržel se : 0

4/5/19 Projednání půjčování prostor obecního úřadu a venkovního grilu pro občany bez bydliště
v Rohenicích . Zastupitelé se shodly ,že nebudeme půjčovat prostory pro občany bez trvalého
bydliště v Rohenicích.

Bylo pro: 7

Proti : 0

Zdržel se : 0

5/5/19 Projednání záměru výstavby RD. v lokalitě Rohenice jih. Zastupitelstvo odsouhlasilo že osloví
dvě realizační firmy pro zhotovení cenového návrhu na realizaci R.D. Rohenice jih do termínu
30.6.2019 .Informace bude vyvěšena na stránkách obce a bude k nahlédnutí na obecním úřadu.
Bylo pro: 7

Proti : 0

Zdržel se : 0

Diskuse: Padlo spousta připomínek a nápadů pro zlepšení žití v naší obci, přeložení chodníků naproti
ČOV ,doplnění osvětlení tamtéž ,přeložení chodníku mezi p. Frintou a K. Myšákem a též doplnění
veřejného osvětlení . Obecní zastupitelstvo se bude těmito návrhy zabývat a řešit.

Ověřovatelé zápisu: Jana Mušáková ,Dan Hromádko

V Rohenicích 22.5.2019

F .Kačírek místostarosta

