
                                                     
Z á p i s  č. 2 

 z veřejného  zasedání zastupitelstva  Obce Rozsochatec, které se  

konalo ve středu 9. dubna 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni 

obecního úřadu 

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

Omluveni:. P. Svoboda ,p. Krédl– v zaměstnání 

6  občanů – viz listina přítomných 

Program: 

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

2) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 
3) Hospodaření obce  a příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Rozsochatec – závěrečný účet obce 

4) Rozpočtové opatření 

5) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného  břemene – ITSELF s.r.o., Brno 

6) Smlouva o výpůjčce – Kraj Vysočina 

7) Žádost o odkup části pozemku č. parc. 1891/2  

8) Prodej pozemku č. parc. 1906/14  

9) Prodej pozemku č. parc.124/2 

10) Žádost o změnu provozní doby v MŠ Rozsochatec 

11) Žádost o odprodej části pozemku č. parc. 1891/1  

12) Koncept kroniky 

13) Informace – Klimatour 2014 

14) Informace – Volby do Evropského parlamentu 

15) Smlouva EKO-KOM a.s.,Praha 4 

16) Setkání se ženami 

17) Smlouva o právu provést stavbu – Kocourek 
18) Závěr 
Zapisovatelka: p. Šrámková 

Ověřovatelé zápisu: p. Novák      , p. Jeřábek 

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 7  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.Nováka  a p. Jeřábka  .  



Kontrolu plnění usnesení přednesl pan  Halák konstatoval, že zápis z minulého zasedání zastupitelstva 

byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky. 

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

ZO Rozsochatec schvaluje upravený program jednání 

ZO Rozsochatec volí p. Nováka  a  p.Jeřábka  ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva obce 

č. 02/2014 

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

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

2) Starosta obce předložil ZO Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013.Zpráva 
byla zveřejněna  na úřední desce od 18.03.2014 do 09.04.2014 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 02/2014/02 
ZO bere na vědomí zprávu o výsledku  přezkoumání hospodaření obce za rok 2013.Zpráva byla 
zveřejněna  na úřední desce od 18.03.2014 do 09.04..2014 
ZO schvaluje přijaté opatření k odstranění chyb a nedostatků 
Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti ------------- Zdrželi se ---------------- 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

3) Starosta obce předložil ZO závěrečný účet obce,  účetní závěrku za rok 2013 za obec  a Základní 

školu a mateřskou školu v Rozsochatec. Závěrečný účet obce i školy byl zveřejněn na úřední desce 

obecního úřadu od 18.03.2014 do 09.04.2014 

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

ZO Rozsochatec schvaluje závěrečný účet obce za rok 2013 bez výhrad. Závěrečný účet byl zveřejněn  
na úřední desce obce od 18.03.2014 do 09.04.2014 
ZO Rozsochatec schvaluje závěrečný účet příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola 

Rozsochatec  za rok 2013 bez výhrad. 

ZO schvaluje převod hospodářského výsledku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Rozsochatec v plné 
výši do fondu rezervního. 
 Závěrečný účet byl zveřejněn  na úřední desce obce od 18.03.2014 do 09.04.2014. 
 
ZO Rozsochatec  schvaluje účetní závěrku a hospodaření  obce  a školy za rok 2013 

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

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

4) Hospodářka obce předložila návrh rozpočtového opatření evidovaného  pod č. 1  

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 02/2013/04 

ZO Rozsochatec  schvaluje rozpočtové opatření č. 1 

Výsledek hlasování:   Pro  7 Proti ................ Zdrželi se  



Usnesení č.4  bylo schváleno. 

5 )Starosta obce předložil návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí a 

firmou ITSELF s.r.o., se sídlem Pálavské nám. 4343/11, 628 00 Brno IČO 18826016, které spočívá  

v právu zřizovat a provozovat na předmětném pozemku podzemní vedení komunikační sítě.Záměr 

uzavřít věcné břemeno byl zveřejněn od  07.03.2014 do 31.03.2014. 

 Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 02/2014/05 

ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí a firmou ITSELF s.r.o., 

se sídlem Pálavské nám. 4343/11, 628 00 Brno IČO 18826016, které spočívá  v právu zřizovat a 

provozovat na předmětném pozemku podzemní vedení komunikační sítě.Záměr uzavřít věcné 

břemeno byl zveřejněn od  07.03.2014 do 31.03.2014. 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

6) Starosta předložil žádost o výpůjčku pozemků  – Smlouvu o výpůjčce mezi obcí a Krajem Vysočina 

se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, PSČ 58733, IČO 70890749 pozemků č. parc. 603/1-ostatní plocha a 

poz. č. 603/3-ostatní plocha a pozemku vedeném ve zjednodušené  evidenci PK p.č. 47/3 v k.ú. 

Rozsochatec. Uvedené pozemky budou sloužit jako manipulační plochy a  zařízení provizorní objízdné 

trasy během  opravy  mostu ev.č. 34413-1. Záměr byl zveřejněn na úřední desce  od 10.03.2014 do 

31.03.2014. 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 02/2014/06 

ZO schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce pozemků mezi obcí a Krajem Vysočina se sídlem v Jihlavě, 

Žižkova 57, PSČ 58733, IČO 70890749 týká se části pozemků č. parc. 603/1-ostatní plocha o výměře 

46m 2 a poz. č. 603/3-ostatní plocha o výměře 63 m2 a pozemku vedeném ve zjednodušené  evidenci 

PK p.č. 47/3 o výměře 125 m2 v k.ú. Rozsochatec. Uvedené pozemky budou sloužit jako manipulační 

plochy a  zřízení provizorní objízdné trasy během  opravy mostu ev.č. 34413-1. Záměr byl zveřejněn 

na úřední desce  od 10.03.2014 do 31.03.2014. 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

7) Starosta obce předložil žádost manželů Z. a L. Š.bytem Rozsochatec č.p.  o odkoupení části 

pozemku č. parc. 1891/1 v k.ú. Rozsochatec. Záměr prodat uvedený pozemek byl zveřejněn na úřední 

desce  od  24.02.2014 do 21.03.2014 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 02/2014/7 

ZO neschvaluje prodej části pozemku č. parc. 1891/1 v k. ú. Rozsochatec. 

Výsledek hlasování:   Pro     7      Proti …............. Zdrželi se …............. 

Usnesení č. 7 bylo schváleno 



 

8) Uvedený bod byl vypuštěn žadatelka zrušila svoji žádost 

 

9)Starosta obce přeložil žádost  I B., bytem Rozsochatec č.p.  o prodej pozemku č. parc. 124/2 v k.ů. 

Rozsochatec. Záměr byl zveřejněn na úřední desce  od 17.03.2014 do 9.04.2014 

 Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2014/9 

ZO Rozsochatec schvaluje prodej pozemku č. parc. 124/2 v k. u. Rozsochatec  žadatelce I. B. bytem 

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

s prodejem pozemku. Toto rozhodnutí je platné do 31.12.2014 

Výsledek hlasování:   Pro  7      Proti …............. Zdrželi se …............. 

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 

10) Ředitelka ZŠ a MŠ Rozsochatec požádala o změnu provozní doby v mateřské školce. Jednalo by se 

o posunutí začátku výuky vz 6,00 hod na 6,30 hod. 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 02/2014/10 

ZO navrhuje aby v prostorách mateřské školy byl vyvěšen dotazník, na kterém by rodiče dětí vyjádřili 

svůj názor. Informováni budou i ostatní rodiče, aby se připojili. 

Usnesení č. 10 bylo schváleno 

11) Starosta obce předložil žádost o prodej části pozemku č. parc. 1891/1 manželům  Z. a L. P.bytem 

Rozsochatec č.p. . Záměr prodat část pozemku byl zveřejněn na úřední desce od 24.03.2014 do 

09.04.2014 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 02/2014/11 

ZO neschvaluje prodej části pozemku č. parc. 1891/1 v k. ú. Rozsochatec. 

Výsledek hlasování:   Pro     7      Proti …............. Zdrželi se …............. 

Usnesení č. 11 bylo schváleno 

12) Kronikářka obce paní Lenka Hyršová předložila k projednání koncept zápisu do kroniky obce za 

rok 2013 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 02/2014/12 

ZO Rozsochatec schvaluje koncept zápisu do kroniky obce Rozsochatec za období 2013 

Výsledek hlasování:   Pro     7      Proti …............. Zdrželi se …............. 



Usnesení č. 12 bylo schváleno 

13) Klimatour je cyklistická štafeta , která propojuje obce v kraji a propaguje myšlenky ekologického 

způsobu přepravy, vzájemného potkávání mezi obcemi, podporuje zdravý životní styl a společenský 

život v obci. Naše obec se do tohoto projektu příhraniční spolupráce s Rakouskem zapojí ve čtvrtek 

19.6.2014, kdy zde bude končit druhý etapový den. 

14) Starosta obce informoval přítomné o datu a místě konání voleb do Evropského parlamentu.  

15)Starosta obce předložil návrh Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů mezi 

obcí a firmou EKO-KOM a.s.,Na Pankráci 1685/17, 14021 Praha, IČO 25134701  

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 02/2014/14 

ZO schvaluje uzavření  Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů mezi obcí a 

firmou EKO-KOM a.s.,Na Pankráci 1685/17, 14021 Praha, IČO 25134701  

Výsledek hlasování:   Pro     7      Proti …............. Zdrželi se …............. 

Usnesení č. 15 bylo schváleno 

16) Starosta obce pozval všechny ženy na „Setkání se ženami“, které se bude konat v neděli 

13.4.2014 v sále obecního domu. 

17) Pan M. K. , bytem Rozsochatec č.p.  požádal o uzavření smlouvy o zřízení práva provést 

stavbu. 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 02/2014/17 

ZO Rozsochatec schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu mezi Obcí Rozsochatec a 

panem M. K. bytem Rozsochatec č.p. v předloženém  znění 

Výsledek hlasování: Pro    7    Proti ….. Zdrželi  

Usnesení č. 17 bylo schváleno 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20,00 hod. 

 
Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 
 

Zápis byl vyhotoven dne:14.04.2014 

Zapisovatel: 

 

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

 

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

 

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



 


