
                                                     
Z á p i s  č. 6 

 z veřejného  zasedání zastupitelstva  Obce Rozsochatec, které se  

konalo ve středu 19. prosince 2012 od 18.00 hod. ve velké zasedací 

síni obecního úřadu 

 
Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.Halák, p.Pelikán,p., 

Mišta,Svoboda R.,p. Krédl 

                  5 občanů – viz listina přítomných 

Omluveni: p. Novák – v zaměstnání 

Program: 

1) Zahájení, kontrola plnění usnesení 

2) Volba člena kontrolního výboru 

3) Rozpočtové změny 

4) Rozpočet obce na rok 2013 

5) Rozpočtový výhled 

6) Odpisový plán ZŠ a MŠ Rozsochatec 

7) Přijetí sponzorského daru v ZŠ a MŠ Rozsochatec 

8) Použití sponzorského daru v ZŠ a MŠ Rozsochatec 

9) Ceník svozu TDO na rok  2013 pro právnické a fyzické osoby podnikající 

10) Smlouva o zřízení práva provést stavbu  

11) Smlouva o zřízení práva provést stavbu  

12) Rozprava 

 

1)Zahájení, kontrola plnění usnesení 

Zapisovatelka: p. Šrámková 

Ověřovatelé zápisu: p.Svoboda  D., p.  Svoboda R. 

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 programem, hlasováním bylo rozhodnuto, že se zasedání bude řídit tímto 

programem navrhl zapisovatelku paní Šrámkovou a ověřovatele zápisu 

p.Svobodu D.   a p.Svobodu R.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. 06/2012/01 

ZO Rozsochatec schvaluje upravený program jednání 



ZO Rozsochatec volí p.Svobodu D.a  p.Svobodu R.  ověřovateli zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce č. 06/2012 

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

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 

2) Předsedající navrhl zvolit za odstupujícího člena kontrolního výboru pana 

Pazderku nově zvoleného člena zastupitelstva obce pana Svobodu Radka  

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 06/2012/02 

Zastupitelstvo obce Rozsochatec  volí členem kontrolního výboru pana Svobodu 

Radka 

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti ................ Zdrželi se 1 Svoboda Radek 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

3)Hospodářka obce paní Dana Šrámková předložila návrh rozpočtových 

opatření evidovaných pod č. 6 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 06/2012/03 

ZO Rozsochatec schvaluje rozpočtové opatření č. 6 

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

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

4) Návrh rozpočtu na rok 2013 zpracoval finanční výbor. Zveřejněn byl na 

úřední desce obec. úřadu od 23.11.2012 do 19.12.2012 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 06/2012/04 

ZO Rozsochatec schvaluje rozpočet na rok 2013 v celkové výši podle 

zveřejněného návrhu rozpočtu.  

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno 

 

5)Rozpočtový výhled  na roky 2015-2016 zpracoval finanční výbor. Zveřejněn 

byl na úřední desce OÚ od 23.11.2012 do 19.12.2012 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 06/2012/05 

ZO Rozsochatec schvaluje rozpočtový výhled na roky 2015-2016 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

6)Příspěvková organizace ZŠ a MŠ Rozsochatec předložila ke schválení 

Odpisový plán, který vychází z legislativních změn platných od 1.1.2013 

 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 06/2012/06 

ZO Rozsochatec schvaluje Odpisový plán příspěvkové organizace Základní 

škola a mateřská škola Rozsochatec 

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



Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

7) Ředitelka ZŠ a MŠ Rozsochatec požádala o vydání souhlasu k přijetí 

neinvestičního, neúčelového daru  ve výši 33 000,00 Kč 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 06/2012/07 

ZO Rozsochatec schvaluje  přijetí neinvestičního, neúčelového daru ve výši 

 33 000.00 Kč  

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

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

8) Ředitelka ZŠ a MŠ Rozsochatec požádala o vydání souhlasu k použití  

neinvestičního, neúčelového daru  na nákup vybavení školy ve výši  

33 000,00 Kč 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 06/2012/08 

ZO Rozsochatec schvaluje  použití neinvestičního, neúčelového daru ve výši 

 33 000.00 Kč   na zakoupení vybavení školy 

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

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

9) Starosta navrhl ceník za služby - sběr TDO v roce 2013 pro právnické a 

fyzické osoby podnikající. Byla navržena  částka 1000 Kč ročně za 1 popelovou 

nádobu 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 06/2012/09 

ZO Rozsochatec schvaluje ceník za TDO v roce 2013 pro právnické a fyzické  

osoby podnikající.Částka 1000 Kč ročně za 1 popelovou nádobu. 

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

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

 

10) Zastupitelé obce se seznámili s návrhem Smlouvy o zřízení práva provést 

stavbu sítí – , vody,plynu a el. energie na pozemcích č. parc. 1734,317/19,st. 

141/2 a st. 124/2  v k.ú. Rozsochatec mezi Obcí Rozsochatec a panem J. K. 

ml.,bytem Rozsochatec č.p.  

Zastupitelé obce se seznámili s návrhem Smlouvy o zřízení práva provést stavbu 

sítí – , vody,plynu a el. energie na pozemcích č. parc. 1734,317/19,st. 141/2 a st. 

124/2  mezi Obcí Rozsochatec a panem R. K. bytem Rozsochatec č.p.  

 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 06/2012/10 

ZO Rozsochatec schvaluje Smlouvu o zřízení práva provést stavbu sítí – 

vody,plynu a el. energie na pozemcích č. parc. č. parc. 1734,317/19,st. 141/2 a 

st. 124/2 v k. ú. Rozsochatec  mezi Obcí Rozsochatec a panem J. K. ml. ,bytem 

Rozsochatec č.p.  



ZO Rozsochatec schvaluje Smlouvu o zřízení práva provést stavbu sítí – 

vody,plynu a el. energie na pozemcích č. parc. č. parc. 1734,317/19,st. 141/2 a 

st. 124/2 v k.ú. Rozsochatec  mezi Obcí Rozsochatec a panem R. K.,bytem 

Rozsochatec č.p. Výsledek hlasování:   Pro   8 Proti ---------------- Zdrželi se ---- 

 

Usnesení č. 10 bylo schváleno 

 

11) Zastupitelé obce se seznámili s návrhem Smlouvy o zřízení práva provést 

stavbu sítí – kanalizace na poz. 165/2 v k.ú. Rozsochatec mezi Obcí 

Rozsochatec a manželi M. a D. S., bytem Rozsochatec č.p.  

 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 06/2012/11 

 

ZO Rozsochatec schvaluje Smlouvu o zřízení práva provést stavbu sítí – 

kanalizace na poz. č. parc.  165/2 v k.ú. Rozsochatec mezi Obcí Rozsochatec a 

manželi M. a D. S., bytem Rozsochatec č.p 

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

Usnesení č. 11 bylo schváleno 

 

  

12) V rozpravě upozornil starosta přítomné na provoz kanceláře obecního úřadu 

o svátcích. 

Na závěr starosta obce poděkoval přítomným za účast popřál všem šťastné a 

veselé svátky vánoční a hodně zdraví štěstí a pohody v novém roce. 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19.30 hod. 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne:20.12.2012 

 

 

Zapisovatel: 

 

 

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

 

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

 

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


