
                                                     
Z á p i s  č. 3 

 z veřejného  zasedání zastupitelstva  Obce Rozsochatec, které se  konalo ve 

středu 20. června 2012 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu 

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

Pazderka 

                  2 občané – viz listina přítomných 

Omluveni: p, Mišta – v zaměstnání 

 

Program: 

1) Zahájení, kontrola plnění usnesení 

2) Rozpočtové změny 

3) Nájemní smlouva – byt č. 3 

4) Smlouva o zřízení práva provést stavbu 

5) Delegování zástupců obce do konkurzní komise 

6) Souhlas s použitím rezervního fondu v ZŠ a MŠ Rozsochatec 

7) Diskuse 

 

1) Zahájení, kontrola plnění usnesení 

Zapisovatelka: p. Šrámková 

Ověřovatelé zápisu: p. Pazderka , p.  Svoboda 

 

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.Pazderka a ,p.Svoboda..Kontrolu plnění usnesení přednesl pan Svoboda, konstatoval, že 

zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky. 

 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2012/01 

ZO Rozsochatec schvaluje upravený program jednání 

ZO Rozsochatec volí p.Pazderku  a  p. Svobodu ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva 

obce č. 03/2012 

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

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 

 

2) P. Šrámková přednesla návrh rozpočtových opatřeních evidovaných pod  poř. číslem 3 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2012/02 

ZO Rozsochatec schvaluje rozpočtové opatření poř. č. 3 

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

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 



3)Nájemní smlouva na pronájem bytu č. 3 byla  uzavřena do 31.08.2012 . V termínu do 

30.06.2012 musí být odsouhlasena  dohoda o prodloužení  platnosti uvedené nájemní 

smlouvy. 

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

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

v domě čp. 19 nájemci  F. Z.  do 31.08.2013. 

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

Usnesení č. 3 bylo schváleno  
 

 

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

přípojky na pozemku č. parc. 1888,1890,1891/1 v k. ú. Rozsochatec  mezi Obcí Rozsochatec 

a manželi Z. a L. Š. bytem Rozsochatec  

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2012/4 

ZO Rozsochatec schvaluje Smlouvu o zřízení práva provést stavbu dočasné elektrické  

přípojky na pozemcích obce č. parc. 1888,1890,1891/1 v k. ú. Rozsochatec s manželi Z. a L. 

Š. ,bytem Rozsochatec Výsledek hlasování:   Pro   8 Proti ---------------- Zdrželi se --------------

------- 

Usnesení č. 4 bylo schváleno 

 

5)Starosta obce vyhlásil dne 23.05.2012 konkursní řízení na vedoucí pracovní místo 

ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Rozsochatec, okr. 

Havlíčkův Brod, 582 72 Rozsochatec č.p. 54. Do konkurzní komise musí být delegováni dva 

zástupci obce. 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2012/5 

ZO Rozsochatec nominuje jako zástupce obce do konkurzní komise na obsazení místa 

ředitele/ky  pana Havelku Václava, p. Haláka Jaroslava 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno 

 

6) ) Ředitelka ZŠ a MŠ Rozsochatec požádala o vydání souhlasu k použití rezervního fondu 

tvořeného z neinvestičních, neúčelových finančních darů  k jeho použití na pokrytí nákladů na 

dopravu žáků ZŠ a MŠ na školní výlet ve výši 10 000,00 Kč. 

 

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

ZO Rozsochatec schvaluje použití rezervního fondu vedeného ZŠ a MŠ Rozsochatec 

k pokrytí  nákladů na dopravu žáků ZŠ a MŠ na školní výlet výši 10 000,00 Kč 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

 

7)Diskuse – projekty 

Starosta informoval přítomné o průběhu realizace jednotlivých dotačních titulů, které obec 

obdržela v letošním a loňském roce ( FV  - Rekonstrukce části místní komunikace 

Rozsochatec- Jahodov, POV – Oprava části komunikace u MŠ, FV- „Naše školka“ , MMR – 

Oprava místní komunikace a obnova kulturního domu, projekt „Cesty poznání) 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20,00 hod. 

 

 



Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 21.06.2012 

 

Zapisovatel: 

 

 

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

 

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

 

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

 

 

 


