
                                                     
Z á p i s  č. 1 
 z veřejného  zasedání zastupitelstva  Obce Rozsochatec, které se  
konalo ve středu 27.února 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni 
obecního úřadu 
 
Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.Halák, p.Pelikán,p., ,Svoboda R., 
                  5 občanů – viz listina přítomných 
Omluveni: p. Mišta, p. Krédl ,p. Novák– v zaměstnání 
Program: 
1) Zahájení, kontrola plnění usnesení,schválení programu jednání, schválení zapisovatele a 

ověřovatelů zápisu 
2) Hospodaření obce – projednání a schválení účetní závěrky a inventarizace 
3) Hospodaření PO ZŠ a MŠ Rozsochatec – projednání zlepšeného hospod. výsledku 
4) Záměr zřídit věcné břemeno na poz. parc. č. parcelní číslo 1734, PK 317/1,st. 141/2 v k.ú. 

Rozsochatec na stavbu elektro přípojky  
5) Záměr zřídit věcné břemeno na poz. č. parc. 165/2 v k.ú. Rozsochatec na stavbu plynové 

přípojky 
6) Nájemní smlouva LD Štoky 
7) Příspěvek na činnost ZO ČSŽ v Rozsochatci 
8) Příspěvek na činnost Českého svazu včelařů o.s., Chotěboř 
9) Příspěvek na činnost Centra pro zdravotně postižené kraje Vysočina, pracoviště Havlíčkův 

Brod 
10) Půjčka TJ Sokol Rozsochatec 
11) Koncept zápisu do kroniky obce 
12) Zabezpečení budovy MŠ a ZŠ Rozsochatec 
13) Změna provozní doby v MŠ Rozsochatec 
14) Program obnovy venkova 2013 – podání žádosti o dotaci 
15) MMR – podpora obnovy a rozvoje venkova – podání žádosti o dotaci 
16) Podání žádosti o dotaci z programu „Bezpečná silnice 2013“     
17) Podání žádosti  dotaci z programu „Památky místního významu 2013“ – pomník padlých 
18) Smlouva na údržbu a opravu MR 
19) Smlouva na zpracování výběrového řízení  
20) Různé 
21) Závěr 
Zapisovatelka: p. Šrámková 
Ověřovatelé zápisu: p.Halák, p.  Pelikán 
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 6  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.Haláka   a p.Pelikána.Kontrolu plnění usnesení přednesl pan Svoboda D. konstatoval, 
že zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné 
námitky. 



 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2013/01 
ZO Rozsochatec schvaluje upravený program jednání 
ZO Rozsochatec volí p.Haláka a  p.Pelikána  ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva 
obce č. 01/2013 
Výsledek hlasování:   Pro 6    Proti ----------- Zdrželi se   
Usnesení č. 1 bylo schváleno. 
 
2) Hospodářka obce p. Šrámková seznámila přítomné s hospodařením za období roku 2012 
včetně účetní uzávěrky . Inventarizační komise předložila zápis o provedené inventarizaci 
majetku. 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2013/02 
Zastupitelstvo obce Rozsochatec  schvaluje účetní závěrku a hospodaření obce za rok 2012. 
Zastupitelstvo obce Rozsochatec schvaluje zápis o inventarizaci majetku 
Výsledek hlasování:   Pro  6  Proti ................ Zdrželi se  
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 
 
3) Finanční a kontrolní výbory provedly rozbor hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 
Rozsochatec č.p. 54 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2013/03 
ZO Rozsochatec  projednalo a schvaluje  rozbor hospodaření příspěvkové organizace za rok 
2012 v předloženém znění. 
ZO Rozsochatec schvaluje rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkové 
organizace ZŠ a MŠ Rozsochatec do  Fondu odměn bude převedena částka 4300,00 Kč do 
Rezervního fondu bude převedena částka Kč 8199,73 
ZO Rozsochatec schvaluje účetní uzávěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Rozsochatec za 
rok 2012. 
Výsledek hlasování:   Pro    6        Proti …............. Zdrželi se …............. 
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 
 
4) Starosta obce předložil návrh Smlouvy o uzavření budoucí  smlouvy o zřízení věcného 
břemene a smlouvu o právu stavby mezi obcí a firmou ČEZ Distribuce,a.s. se sídlem Děčín 
IV-Podmokly, Teplická 874/8 na výstavbu kabelové přípojky na poz. č. parc. 1734,PK 
317/1,st.141/2 v k. ú. Rozsochatec. Záměr uzavřít výše uvedenou smlouvu byl zveřejněn na 
úřední desce obec. Úřadu od 11.02.2013  do 27.02.2013 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 06/2012/04 
ZO Rozsochatec schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí  smlouvy o zřízení věcného břemene 
a smlouvu o právu stavby mezi obcí a firmou ČEZ Distribuce,a.s. se sídlem Děčín IV-
Podmokly, Teplická 874/8 na výstavbu kabelové přípojky na poz. č. parc. 1734,PK 
317/1,st.141/2 v k. ú. Rozsochatec. Výsledek hlasování: Pro    6     Proti ….. Zdrželi se 
………. 
Usnesení č. 4 bylo schváleno 
 
5)Starosta obce předložil návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí a firmou VČP 
Net,s.r.o. se sídlem Hradec Králové,Pražská třída 485 zastoupenou na základě plné moci 
společností RWE Distribuční služby,s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1,Brno a panem D. S. 
bytem Rozsochatec c.p. na základě které povinný zřizuje ve prospěch oprávněného věcné 
břemeno  spočívající v právu zřídit a provozovat plynovodní přípojku. Záměr uzavřít výše 
uvedenou smlouvu byl zveřejněn na úřední desce obec. Úřadu od 04.02.2013  do 27.02.2013 
 Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 06/2012/05 



ZO Rozsochatec schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí a firmou VČP 
Net,s.r.o. se sídlem Hradec Králové,Pražská třída 485 zastoupenou na základě plné moci 
společností RWE Distribuční služby,s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1,Brno a panem D. S. 
bytem Rozsochatec c.p. 61 na základě které povinný zřizuje ve prospěch oprávněného věcné 
břemeno  spočívající v právu zřídit a provozovat plynovodní přípojku 
Výsledek hlasování : Pro   6        Proti ……. Zdrželi se ….. 
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
 
6)Lesní družstvo ve Štokách předložilo ke schválení dodatek k nájemní smlouvě č. 15/2011 
pro rok 2013 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2013/06 
ZO Rozsochatec schvaluje Dodatek k nájemní smlouvě č. 15/2011 pro rok 2013 
Výsledek hlasování : Pro      6     Proti ……. Zdrželi se ….. 
Usnesení č. 6 bylo schváleno. 
 
7) ZO ČSŽ v Rozsochatci požádala o poskytnutí příspěvku na činnost v roce 2013 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2013/07 
ZO Rozsochatec schvaluje  poskytnutí příspěvku na činnost ZO ČSŽ v Rozsochatci pro rok 
2013 ve výši 5000,00 Kč 
Výsledek hlasování:   Pro     6      Proti …............. Zdrželi se …............. 
Usnesení č. 7 bylo schváleno. 
 
8) ZO Svazu včelařů o.s. Chotěboř požádala o poskytnutí příspěvku na činnost pro rok 2013 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2013/08 
ZO Rozsochatec schvaluje poskytnutí příspěvku na činnost ZO Svazu včelařů o.s. Chotěboř 
ve výši  2000,00 Kč 
Výsledek hlasování:   Pro    6      Proti …............. Zdrželi se …............. 
Usnesení č. 8 bylo schváleno. 
 
9) Centrum pro zdravotně postižené Kraje Vysočina požádalo o finanční příspěvek na činnost 
pro rok 2013 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2013/09 
ZO Rozsochatec neschvaluje příspěvek na činnost Centra pro zdravotně postižené Kraje 
Vysočina, pracoviště Havlíčkův Brod 
Výsledek hlasování:   Pro    6        Proti …............. Zdrželi se …............. 
Usnesení č. 9 bylo schváleno. 
 
10) Předseda TJ SOKOL Rozsochatec požádal obec o zapůjčení finančních prostředků ve výši  
220 tis. Kč. TJ Sokol  získala v rámci grantového programu  dotaci na vybudování 
zavlažování fotbalového hřiště. Finanční prostředky jí budou uvolněny po předložení 
závěrečné zprávy a vyúčtování. Na překlenutí časového nesouladu žádají o krátkodobou 
půjčku. 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2013/10 
ZO Rozsochatec schvaluje poskytnutí krátkodobé  půjčky ve výši 220 tis. Kč pro TJ Sokol 
Rozsochatec. Půjčené finanční prostředky budou použity na vybudování zavlažování 
fotbalového hřiště . Půjčka bude vrácena  do 12/2013, sjednaný úrok 0,5 % bude uhrazen do 
12/2013 
Výsledek hlasování:   Pro     6       Proti …............. Zdrželi se …............. 
Usnesení č. 10 bylo schváleno. 



 
11) Zastupitelé obce se seznámili s konceptem zápisu do kroniky obce za rok 2012, který 
předložila kronikářka obce paní Lenka Hyršová 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2013/11 
ZO Rozsochatec schvaluje předložený koncept zápisu do kroniky obce za rok 2012 
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti ---------------- Zdrželi se --------------------- 
Usnesení č. 11 bylo schváleno 
 
  
12) Starosta obce seznámil přítomné s projektem na zabezpečení budovy ZŠ a MŠ 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2013/12 
ZO Rozsochatec schvaluje projekt na zabezpečení budov ZŠ č.p. 54 a MŠ č.p. 15 a pověřuje 
starostu zajištěním výběru dodavatele a realizací prací 
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti ---------------- Zdrželi se --------------------- 
Usnesení č. 12 bylo schváleno 
 
13) Ředitelka ZŠ a MŠ v Rozsochatci Mgr. Hana Hertlová požádala o změnu provozní doby 
v mateřské školce – posunutí začátku  z 6,00 hod. na 6,30 hod. 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2013/13 
ZO Rozsochatec neschvaluje změnu začátku pracovní doby v MŠ Rozsochatec 
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti ---------------- Zdrželi se --------------------- 
Usnesení č. 13 bylo schváleno 
 
14)Starosta obce seznámil přítomné s pravidly pro poskytnutí dotace z Programu obnovy 
venkova pro rok 2013 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2013/14 
ZO Rozsochatec schvaluje podání žádosti na poskytnutí dotace z POV 2013 na opravu místní 
komunikace u č.p. 19 
Výsledek hlasování:   Pro  6 Proti ---------------- Zdrželi se --------------------- 
Usnesení č. 14 bylo schváleno 
 
15) Starosta obce seznámil přítomné s pravidly pro poskytnutí dotace vydanými 
Ministerstvem pro místní rozvoj pro titul „Podpora rozvoje regionů“, podtitul „Podpora 
obnovy a rozvoje venkova pro rok 2013“ 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2013/15 
ZO Rozsochatec schvaluje podání žádosti o dotaci z programu MMR – „Podpora obnovy a 
rozvoje venkova pro rok 2013“ na úpravu školního dvora a vybudování veřejného osvětlení 
v lokalitě Nové Dvory I 
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti ---------------- Zdrželi se --------------------- 
Usnesení č. 15 bylo schváleno 
 
16)Starosta obce seznámil přítomné s vyhlášením dotačního titulu z Fondu Vysočina – 
Bezpečná silnice 2013 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2013/16 
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z Fondu Vysočiny – program Bezpečná silnice 2013 na 
opravu stávajících přechodů pro chodce a jejich osvětlení 
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti ---------------- Zdrželi se --------------------- 
Usnesení č. 16 bylo schváleno 
 



17) Starosta obce seznámil přítomné s vyhlášením dotačního titulu z Fondu Vysočina – 
Památky místního významu 2013 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2013/17 
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z Fondu Vysočiny – program Památky místního 
významu 2013 na opravu pomníku padlých a úpravu okolí 
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti ---------------- Zdrželi se --------------------- 
Usnesení č. 17 bylo schváleno 
 
18) Starosta obce předložil návrh smlouvy  o dílo na poskytování servisních služeb zařízení 
VISO.  
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2013/18 
ZO schvaluje smlouvu o dílo s firmou Mopos Communications a.s., Rokycanova 2798, 
Pardubice IČ, 26222396  na základě které budou poskytovány servisní služby na zařízení 
VISO 
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti ---------------- Zdrželi se --------------------- 
Usnesení č. 18 bylo schváleno 
 
19) Starosta obce předložil návrh smlouvy s firmou Stavona, Pražská 8, 58601 Jihlava na 
zjištění výběrového řízení včetně zpracování dokumentace na akci zasíťování pozemků 
v lokalitě Nové Dvory I 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2013/19 
ZO Rozsochatec schvaluje uzavření smlouvy s firmou Stavona, Pražská 8, 58601 Jihlava na 
zjištění výběrového řízení včetně zpracování dokumentace na akci zasíťování pozemků 
v lokalitě Nové Dvory I 
Výsledek hlasování:   Pro  6 Proti ---------------- Zdrželi se --------------------- 
Usnesení č. 19 bylo schváleno 
20) Starosta obce informoval o podání reklamace na stavební práce prováděné v budově č.p. 
19 – na základě znaleckého posudku 
 
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20.00 hod. 
Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 28.02.2013 
 
 
Zapisovatel: 
 
 
Ověřovatelé: ............................................. dne ........................................... 
 

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


