
      Výpis z usnesení.
7. veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Rohozná, konané dne 15. 11. 2019

Zastupitelstvo schvaluje: 
1.    Smlouvu o investičním úvěru v rámci programu Investiční úvěry Lesnictví č. 1958000791,  
na  základě  které  PGRLF  poskytne  Obci  Rohozná  investiční  úvěr  ve  výši  1  373  076,-  Kč,  
na pořízení nové pařezové  frézy s ramenem TDH a nového lesnického navijáku UNIFOREST  
s  příslušenstvím,  za  podmínek  uvedených  ve  Smlouvě  o  úvěru  a  pověřuje  starostu  podpisem
předmětné  Smlouvy  o  investičním  úvěru  v  rámci  programu  Investiční  úvěry   Lesnictví  
č. 1958000791 a s ní související Smlouvy o poskytnutí finanční podpory snížení jistiny investičního
úvěru poskytnutého Fondem v rámci programu Investiční úvěry Lesnictví č. 1959000791.

2.   Smlouvu o zajišťovacím převodu práva a o výpůjčce č. 1958000791-2 a Zástavní smlouvu  
k  pohledávkám z pojistného plnění  č.  1958000791-3,  mezi  obcí  a  PGRLF,  sloužící  k  zajištění
pohledávky  vyplývající  z  Smlouvy  o  investičním  úvěru  v  rámci  programu  Investiční  úvěry
Lesnictví č. 1958000791. 
Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem předmětných Smluv o zajištění/Zástavních smluv.

    
Zastupitelstvo zamítá:    
3. námitku členky zastupitelstva paní 

Zastupitelstvo potvrzuje:
4. zápis ze 6. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rohozná, zápis odpovídá skutečnému průběhu
zasedání

Zapsala: 

Ověřili:

 
Vladimír Židek, starosta

Výpis z usnesení  ze zasedání Zastupitelstva Obce Rohozná zveřejňovaný dálkovým přístupem  obsahuje text 
upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje
uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text); originální text je k dispozici v kanceláři  starosty.



Námitka v rámci diskuse na 6. veřejném zasedání konaném dne 1. 11. 2019.

Odůvodnění starosty.
Dle odst. 2 § 95 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích o námitkách člena zastupitelstva obce
proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce.

Po projednání a schválení všech bodů 6. zasedání vznesla členka zastupitelstva obce paní ..........., 
v  rámci  diskuse,  námitku  proti  schválení  rozpočtového  opatření  č.  9,  k  částce  
500 000,- Kč, kulturní dům.

Návrh na schválení rozpočtových opatření byl součástí schváleného programu zasedání a jedním ze
schválených  bodů  tohoto  zasedání.  V  rámci  projednávání  bodu  č.  3.  Návrh  
na schválení rozpočtových opatření, bylo projednáváno i rozpočtové opatření č. 9 – dofinancování.
Všichni  členové  zastupitelstva,  vč.  paní  ...........  mohli  vznést  před  hlasováním  
k projednávanému bodu své připomínky a náměty. Po seznámení a vysvětlení všech položek tohoto
bodu  ze  strany  starosty  obce,  byli  všichni  přítomní,  vč.  paní  .........  vyzvání,  zda-li  mají  
k tomuto bodu nějaké připomínky. V rozpravě, která předcházela  hlasování, nikdo ze zúčastněných
zastupitelů  ani  přítomných  občanů,  vč.  paní  ..........,  žádné  připomínky  ani  náměty  nevznesl.
Výsledek  hlasování  v  tomto  bodě  byl  následující  7  členů  zastupitelstva  obce  hlasovalo  pro
schválení rozpočtových opatření č. 9. -dofinancování, 3 ze zastupitelů, vč. paní .......... byli proti
schválení návrhu. Návrh byl tedy v tomto poměru hlasujících schválen. Výsledek hlasování pro 7,
proti  3,  zdržel  se  0,   byl  takto  uveden  i  do  zápisu.  Následně  byla,  po  cca  30-ti  minutách,  
v rámci bodu č. 11. Diskuse, vznesena ze strany paní .......... námitka, která byla do zápisu uvedená
také.  Po  ukončení  zasedání  byl  zápis  potvrzen  a  podepsán  ověřovateli,  zapisovatelkou   
a starostou obce.

Paní .......... byla o programu řádně informována a při projednávání předmětného bodu nebyla ve
svých právech nijak omezena ani ji nebylo v žádném smyslu bráněno ve vyjádření její svobodné
vůle,  tuto svoji  vůli  vyjádřila  hlasováním a hlasovala proti  schválení  tohoto bodu. Podle mého
názoru  je  tato  námitka  zmatečná,  neopodstatněná  a  nesměřuje  proti  zápisu  ale  proti  jednomu  
z  projednávaných  bodů,  který  zřejmě  nebyl  schválen  podle  představ  namítající,  paní  ..........
Navrhuji tedy zastupitelstvu, aby námitka paní .......... byla zamítnuta a potvrzeno v celém rozsahu
usnesení  ze  šestého  zasedání  zastupitelstva  obce  Rohozná,  ze  dne  1.  11.  2019  s  tím, 
že námitka členky zastupitelstva paní .......... se zamítá. 
Zápis ze 6. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rohozná odpovídá skutečnému průběhu
zasedání a potvrzuje se.

Paní .......... odpověděla, že nedostala prostor v rámci projednávaných bodů k vyjádření k bodu č. 3,
RO č. 9 – financování, proto tuto námitku vznesla až při diskusi.

Pan starosta odpověděl, že před každým hlasováním je dávána možnost všem se vyjádřit.

Hlasování: 
Pro  7 Proti 2 Zdržel se 1


