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Vážení občané,

dovolte mi, abych vás formou tohoto mimořádného vydání Rohovského zpravodaje informoval o
změnách, které nastaly v naší obci.
V lednovém zpravodaji jste byli informováni především o obecných informacích ohledně covidových
a vládních nařízeních. Nicméně v naší obci došlo už v prosinci k významným změnám, a to především
ve složení zastupitelstva obce. Dosavadní místostarosta Bc. Zdeněk Obrusník MBA rezignoval na svůj
post a rovněž také na mandát v zastupitelstvu obce. Jako důvod svého odchodu uvedl nedůvěru vůči
panu starostovi Danielovi Procházkovi a jím prezentovaným podkladům. Nemalou roli hrály rovněž
v minulosti prováděné pozemkové úpravy, a zejména pak směna obecní cesty na soukromý subjekt.
V návaznosti na výše uvedené informace, vyzvalo zastupitelstvo pana starostu, aby do dalšího
zasedání zastupitelstva obce zařídil navrácení převedených pozemků p.č. 932 k.ú. Rohov zpět obci.
Dále také žádalo o vysvětlení a předložení všech dostupných podkladů k této záležitosti.
Na 24. zasedání konané 27.1.2021, byl tento bod znovu projednáván a vzhledem k faktu, že nedošlo
k nápravě, ani žádnému posunu této situace, byl program 24. zasedání doplněn o bod odvolání starosty
obce. Pro jeho odvolání pak hlasovalo pět z osmi přítomných členů zastupitelstva.
Na témže zasedání byl novým místostarostou obce zvolen Bc. Pavel Jurčík. Novým členem
zastupitelstva za odstupujícího pana Obrusníka se stal první náhradník z kandidátní listiny ROHOV NÁŠ DOMOV Mgr. Adéla Kvašňovská.
V závěru bychom chtěli poděkovat panu Danielovi Procházkovi za práci a obětavost, kterou ve funkci
starosty za 18 a půl roku pro naši obec vykonal. Nespočet různých dotačních staveb, akcí spojených se
společenským životem obce, práce pro různé složky, starost o fungování obecního úřadu a mnohé
další, díky čemuž pozvedl životní úroveň v naší obci.
Poděkování náleží též i panu Zdeňkovi Obrusníkovi za odvedenou práci ve funkci místostarosty.
V průběhu 14 dnů bude svoláno další zastupitelstvo obce, na kterém mimo jiné bude i volba nového
starosty obce. Do této doby obecní úřad bude fungovat za stejných podmínek jako doposud.
Pavel Jurčík, místostarosta
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