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Z á p i s  č. 3 

 ze zasedání zastupitelstva  Obce Rozsochatec, které se  konalo ve 

středu 18. června 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního 

úřadu 

Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Svoboda R.,  p.Novák,.p. Pelikán,p. Jeřábek,p. Svoboda D.,Krédl 

Omluveni:. Mišta– v zaměstnání 

1  občanů – viz listina přítomných 

Program: 

1) Zahájení, kontrola plnění usnesení, schválení programu jednání, schválení zapisovatele a 
ověřovatelů zápisu 

2) Rozpočtové změny, zpráva o hospodaření 

3) Jmenování knihovníka – úprava výpůjční doby 

4) Darovací smlouva - Královská stezka o.p.s. 

5) Darovací smlouva – Kraj Vysočina 

6) Smlouva o provedení stavby KÚ Vysočina 

7) Smlouva o právu provést stavbu – M.F. 

8) Smlouva o vybudování kanalizace v lokalitě Nové Dvory 

9) Prodloužení nájemní smlouvy – byt č. 3 

10) Smlouva o provedení stavby- oprava MK 

11) Dohoda o udělení souhlasu a o jednorázové náhradě za omezení v obvyklém užívání nemovitosti 

– EON Distribuce a.s. 

12) Prodej části pozemku p.č. 317/19 v k.ú. Rozsochatec 

13) Žádost o prodloužení nájmu pozemku  v Jahodově 

14) Podání žádosti o dotaci v rámci Operačního programu životního prostředí 

15) Podání žádosti  o dotaci v rámci grantového programu Rozvoj vesnice 2014 

16) Schválení počtu členů ZO pro příští volební období – doplnit do programu 
17) Závěr 
Zapisovatelka: p. Šrámková 

Ověřovatelé zápisu: p.Krédl , p.Pelikán 

1)Veřejné zasedání ZO Rozsochatec zahájil a řídil starosta obce p. Václav Havelka,  který přivítal 

přítomné, konstatoval, že zasedání bylo svoláno řádně a včas v souladu s ustanovením §91 a §93 

zákona o obcích. Informoval, že je přítomno 8 členů ZO, tedy nadpoloviční většina. Dále přítomné 

seznámil s upraveným  programem, hlasováním bylo rozhodnuto, že se zasedání bude řídit tímto 

programem . Navrhl zapisovatelku paní Šrámkovou a ověřovatele zápisu p.  Krédla  a p. Pelikána .  
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Kontrolu plnění usnesení přednesl pan Svoboda Dušan konstatoval, že zápis z minulého zasedání 

zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky. 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2014/01 

ZO Rozsochatec schvaluje upravený program jednání 

ZO Rozsochatec volí p.Krédla  a  p. Pelikána  ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva obce 

č. 03/2014 

Výsledek hlasování:   Pro   8   Proti ----------- Zdrželi se   

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

2) ) Hospodářka obce předložila návrh rozpočtového opatření evidovaného  pod č. 2 

Dále hospodářka obce seznámila přítomné s hospodařením obce za období 01-05/2014  

 
 Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2013/02 

ZO Rozsochatec  schvaluje rozpočtové opatření č.2 

Výsledek hlasování:   Pro  8  Proti ................ Zdrželi se  

ZO Rozsochatec bere na vědomí zprávu o hospodaření obce za období 01-05/2014 

Usnesení č.2  bylo schváleno. 

3) Stávající knihovnice Místní knihovny v Rozsochatci  slečna Tereza  Hyršová požádala o ukončení 

dohody o činnosti k datu 30.06.2014.  

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2014/03 

ZO Rozsochatec jmenuje Alicji  Špinarovou od  1.7.2014 knihovnicí Místní knihovny v Rozsochatci. 

 ZO schvaluje rozšíření výpůjční doby o dvě hodiny.Zároveň děkuje Tereze Hyršové za  práci 

Výsledek hlasování:   Pro   8   Proti ----------- Zdrželi se   

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

4) Starosta obce předložil návrh darovací smlouvy mezí Obcí Rozsochatec a nabyvatelem Královskou 

stezkou o.p.s. se sídlem Habry č.p. 66, 582 81 Habry, IČO 27521702 na spolufinancování projektu 

spolupráce „Aktivní pohyb-cesta ke spolupráci“ 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2014/04 

ZO Rozsochatec schvaluje uzavření smlouvy darovací mezí Obcí Rozsochatec a nabyvatelem 

Královskou stezkou o.p.s. se sídlem Habry č.p. 66, 582 81 Habry, IČO 27521702 na spolufinancování 

projektu spolupráce „Aktivní pohyb-cesta ke spolupráci“ 

Výsledek hlasování:   Pro   8   Proti ----------- Zdrželi se   
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Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

5)Starosta obce předložil návrh darovací smlouvy mezi obdarovaným Obcí Rozsochatec a dárcem Kraj 

Vysočina, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749. Na základě uvedené darovací smlouvy  

obdrží obec finanční dar ve výši 4 750,00 Kč dle „Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu 

převodu vzdělávacích činností základních uměleckých škol a školských služeb středisek volného času 

z kraje na obce a zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení 

a na školských sportovištích“ 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2014/05 

ZO Rozsochatec schvaluje uzavření darovací  smlouvy  mezi obdarovaným Obcí Rozsochatec a dárcem 

Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749. Na základě uvedené darovací 

smlouvy obdrží obec finanční dar ve výši 4 750,00 Kč dle „Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina na 

podporu převodu vzdělávacích činností základních uměleckých škol a školských služeb středisek 

volného času z kraje na obce a zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a 

školských zařízení a na školských sportovištích“. 

Výsledek hlasování:   Pro  8    Proti ----------- Zdrželi se   

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

6) Starosta obce předložil Veřejnoprávní smlouvu o provedení  stavby III/34413 Rozsochatec, most 

ev.č. 344143-1 na pozemcích v intravilánu obce Rozsochatec 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2014/06 

ZO Rozsochatec schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o provedení  stavby III/34413 Rozsochatec, most 

ev.č. 344143-1 na pozemcích v intravilánu obce Rozsochatec 

Výsledek hlasování:   Pro  8    Proti ----------- Zdrželi se   

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

7) Paní M. F. , bytem Přibyslav,  požádala o uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu 

na pozemcích č. parc. 317/6 a 1731 v k.ú. Rozsochatec 

 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2014/07 

ZO Rozsochatec schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu na pozemcích č. parc. 

317/6 a 1731 v k.ú. Rozsochatec mezi Obcí Rozsochatec a  paní M.  F. , bytem Přibyslav,  

v předloženém  znění 

Výsledek hlasování: Pro   8    Proti ….. Zdrželi se ………. 

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

8)Starosta obce předložil  návrh smlouvy o dílo mezi Obcí Rozsochatec a firmou ECOSTONE,s.r.o., 

Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 28796331 na výstavbu splaškové kanalizace  od ZTV 

Nové Dvory směrem do obce 
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Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2014/08 

ZO Rozsochatec schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Obcí Rozsochatec a firmou ECOSTONE,s.r.o., 

Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 28796331 na výstavbu splaškové kanalizace  od ZTV 

Nové Dvory směrem do obce 

Výsledek hlasování: Pro    8   Proti ….. Zdrželi se ………. 

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

9) Nájemní smlouva na pronájem bytu č. 3 byla  uzavřena do 31.08.2014 . Zastupitelstvu obce 

byla navržena  dohoda o prodloužení  platnosti uvedené nájemní smlouvy do 31.08.2015 

 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2014/09 

ZO Rozsochatec schvaluje dodatek  o prodloužení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 3 v domě čp. 

19 nájemci  F. Z.  do 31.08.2015. 

Výsledek hlasování:   Pro   8  Proti ----------------- Zdrželi se -------------- 

Usnesení č. 9 bylo schváleno  

10)Starosta obce předložil nabídky stavebních firem na provedení opravy MK od pohostinství 

k potoku.  

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2014/10 

ZO Rozsochatec  schvaluje uzavření smlouvy o dílo s  firmou ECOSTONE,s.r.o., Dobrovského 2366, 

580 01 Havlíčkův Brod, IČO 28796331 na provedení opravy místní komunikace od  pohostinství k 

potoku 

Výsledek hlasování:   Pro  8   Proti ----------------- Zdrželi se -------------- 

Usnesení č. 10 bylo schváleno  

11)Starosta obce předložil Dohodu o udělení souhlasu a jednorázové náhradě za omezení v obvyklém 

užívání nemovitosti podle ustanovení § 25 odst. 9) zákona č. 458/2000Sb., energetický zákon, 

v platném znění v souvislosti s dočasnou  realizací stavby  distribuční soustavy na pozemcích č. parc. 

514/2,516/3,527/77 v k.ú. Pávov a pozemcích č. parc. 465/9,465/1,465/8 v k.ú. Bedřichov u Jihlavy 

mezi obcí a firmou E.ON Distribuce a.s. se sídlem v Českých Budějovicích, F.A.Gerstnera 2151/6, 

37049 České Budějovice, IČ 28085400 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2014/11 

ZO Rozsochatec  schvaluje uzavření Dohody o udělení souhlasu a jednorázové náhradě za omezení 

v obvyklém užívání nemovitosti podle ustanovení § 25 odst. 9) zákona č. 458/2000Sb., energetický 

zákon, v platném znění v souvislosti s dočasnou  realizací stavby  distribuční soustavy na pozemcích č. 

parc. 514/2,516/3,527/77 v k.ú. Pávov a pozemcích č. parc. 465/9,465/1,465/8 v k.ú. Bedřichov u 

Jihlavy mezi obcí Rozsochatec a firmou E.ON Distribuce a.s. se sídlem v Českých Budějovicích, 

F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, IČ 28085400 
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Výsledek hlasování:   Pro 8    Proti ----------------- Zdrželi se -------------- 

Usnesení č. 11 bylo schváleno  

12)Starosta obce předložil žádost pana T. J.,bytem Rozsochatec č.p.  o prodej části pozemku č. parc. 

317/19 v k.ú. Rozsochatec. . Záměr byl zveřejněn na úřední desce  od 14.04.2014 do  18.6 .2014 

 Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2014/12 

ZO Rozsochatec schvaluje prodej části  pozemku č. parc.317 /19  v k. u. Rozsochatec  žadateli  T. J.  

bytem Rozsochatec č.p.  za cenu dle účetní evidence, nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené 

s prodejem pozemku. Toto rozhodnutí je platné do 31.12.2014 

Výsledek hlasování:   Pro  7   Proti ----------------- Zdrželi se Jeřábek Tomáš 

Usnesení č. 12 bylo schváleno  

13)Pan S. M., bytem Praha, požádal o prodloužení nájmu  části  obecního pozemku č. parc. 939/1 

v Jahodově. 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2014/13 

ZO Rozsochatec neschvaluje prodloužení nájmu části  obecního pozemku č. parc . 939/1 v Jahodově  

ZO Rozsochatec ukládá panu S. M., bytem Praha  odstranit dřevo z uvedeného pozemku nejdéle do 

31.07.2014.  

Výsledek hlasování:   Pro  8   Proti ----------------- Zdrželi se -------------- 

Usnesení č. 13 bylo schváleno  

14) Starosta obce předložil návrh na podání žádosti  o dotaci  z Operačního programu Životního 

prostředí – oblast podpory 2.1.3.  Snížení imisní zátěže omezením prašnosti. V rámci tohoto projektu, 

bude zakoupena technika na úklid zpevněných ploch v obci za účelem snížení prašnosti. 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2014/14 

ZO Rozsochatec schvaluje podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životního prostředí – 

oblast podpory 2.1.3.  Snížení imisní zátěže omezením prašnosti. 

ZO prohlašuje, že zajistí v rozpočtovém roce 2014-2015 spolufinancování realizace projektu  do výše 

15 %z  investičních nákladů , maximálně 150 tis. Kč. 

Výsledek hlasování:   Pro  8      Proti ----------- Zdrželi se   

Usnesení č. 14 bylo schváleno. 

15) Starosta obce předložil návrh na podání žádosti o poskytnutí dotace z programu Rozvoj vesnice 

2014  

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2014/15 
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ZO Rozsochatec neschvaluje podání žádosti z grantového programu Rozvoj vesnice 2014 

Výsledek hlasování:   Pro    8    Proti ----------- Zdrželi se   

Usnesení č. 15 bylo schváleno. 

16) Starosta obce informoval přítomné o vyhlášení voleb do zastupitelstev měst a obcí na 10 a 11. 10 

2014, proto musí stávající zastupitelstvo stanovit počet členů zastupitelstva obce pro následující 

volební období. 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2014/16 

ZO Rozsochatec stanovuje v souladu s ust. § 67 zákona o obcích v platném znění, že ve dnech 10. a 

11.října 2014 bude do zastupitelstva obce Rozsochatec voleno 9 členů 

Výsledek hlasování:   Pro   8     Proti ----------- Zdrželi se   

Usnesení č. 16 bylo schváleno. 

18) Závěrem starosta pozval přítomné na akci Klimatour, která proběhne v naší obci ve čtvrtek 

19.6.2014 na zámku, poděkoval všem za účast a jednání ukončil v 19,30 hod.. 

 

Zápis byl vyhotoven dne:19.06.2014 

Zapisovatel: 

 

Ověřovatelé: ............................................. dne ........................................... 

 

.............................................. dne ........................................... 

 

Starosta:       .............................................. dne ........................................... 
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