ZÁPIS Z MIMOŘÁDNÉHO VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE 28.7. 2017 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ.
Zahájeno: 18,00 hod
hod

Ukončeno: 18,30

Přítomni zastupitelé: Jiří Szymsza, Jaroslav Bezděk, Petr Lokaj, Jaroslav Voráč, Dušan
Škandera
Rostislav Šmehlík, Petr Kraus, Jana Sedláková, Jiří Hrstka, Miroslav
Hrstka,
Omluveni zastupitelé: Vlasta Kučerová
Návrhová komise: Petr Lokaj, Dušan Škandera
Zapisovatel: Jana Sedláková
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Voráč, Petr Kraus
Program:
1. Zahájení
2. Podání žádosti o dotaci
3. Prodej hasičského vozu V3S
4. Diskuse
5. Závěr
Bod 1
Úvodem objasnil starosta důvod mimořádného zasedání zastupitelstva, že se po dlouhé době
našel kupec na staré hasičské auto V3S, který ale s koupí spěchá, aby je mohl používat. Dále,
že se vyskytla možnost podat žádost o dotaci ve výši 85 % na novou multikáru z OPŽP a
někdy chce poskytovatel dotace schválení od zastupitelstva. Pak nechal starosta schválit
vyvěšený program.
Hlasování: Pro – 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
Bod 2
Jak již starosta uvedl v úvodu, objevil se dotační program na nákup multikáry ve výši 85 %,
tak je třeba podání žádosti schválit. Zastupitelstvo tak učinilo.
Hlasování: Pro – 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
Bod 3
Po dlouhé době inzerování a nabízení jiným obcím se našel kupec na naši starou V3S, která
již dávno není nutná do vybavení našich hasičů. Zastupitelstvo schválilo prodej hasičského
vozu PRAGA V3S za cenu 44 000 Kč pro pana P. V., Babice.
Hlasování: Pro – 10, Proti – 0, Zdržel se – 0
Bod 4
Diskusi zahájil sám starosta informacemi o zastavení prací na dokončení chodníků a silnice na
nových stavebních místech na Stráni. Protože se vyskytl problém kvůli nesouladu výškových
bodů inženýrských sítí a EON přípojek. Zřejmě není soulad kvůli tomu, že si EON zajišťuje
sám projektovou dokumentaci a sám i nechává přípojná místa montovat svoji najatou firmu.
U toho asi nedošlo ke sjednocení projektů obce a EON. Na odstranění problému a způsob

dokončení prací spolupracuje projektant i dodavatel Strabag s ostatními dotčenými orgány a
hledá se řešení.
Žádné další diskusní příspěvky nebyly.
Bod 5
Na závěr byl přečten p. Lokajem návrh na usnesení a starosta zasedání ukončil.

