
Z á p i s  č. 3 

 z veřejného  zasedání zastupitelstva  Obce Rozsochatec, které se  konalo ve 

středu 29.června 2011 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu 

 
Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek, p.Halák, p. Pazderka, p. Krédl. P. 

Mišta,p.Pelikán 

                       x občané – viz listina přítomných 

Omluveni: p. Novák - dovolená 

 

Program: 
1) Zahájení, kontrola plnění usnesení 

2) Sloţení slibu nového zastupitele 

3) Volba zástupce obce do školské rady 

4) Rozpočtové změny 

5) Ţádost o osvobození od místního poplatku za svoz TDO 

6) Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení - Asekol 

7) Smlouva o výkonu přenesené působnosti 

8) Smlouva o prodeji pozemku – LD Štoky 

9) Smlouva o prodeji pozemku manţelům Polanským 

10) Smlouva o smlouvě budoucí  

11) Smlouva o smlouvě budoucí  

12) Smlouva o smlouvě budoucí  

13) Smlouva o smlouvě budoucí  

14) Smlouva o zřízení práva stavby 

15) Informace –sluţby pro seniory 

16) Diskuse, závěr 

 

Zapisovatelka: p. Šrámková 

Ověřovatelé zápisu: p.Svoboda , p. Pelikán 

 

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

přivítal přítomné, konstatoval, ţe zasedání bylo svoláno řádně a včas v souladu s ustanovením 

§91 a §93 zákona o obcích. Informoval, ţe  je přítomno 8 členů ZO, tedy nadpoloviční 

většina. Dále přítomné seznámil s programem, hlasováním bylo rozhodnuto, ţe se zasedání 

bude řídit tímto programem navrhl zapisovatelku paní Šrámkovou a ověřovatele zápisu p 

Svobodu,p.Pelikána   .Kontrolu plnění usnesení přednesl pan Svoboda, konstatoval, ţe zápis 

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

 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2011/01 

ZO Rozsochatec schvaluje upravený program jednání 

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

obce č. 03/2011/01. 

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

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 

2)Předsedající informoval o odstoupení zastupitelky paní Marie Zadinové a v souladu s § 69 

odst. 2 zákona o obcích vyzval nového přítomného člena zastupitelstva ke sloţení slibu. 

Před sloţením slibu předsedající upozornil , ţe odmítnutí sloţit slib nebo sloţení slibu 



s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 

zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění). 

 

Sloţení slibu proběhlo tak, ţe předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o 

obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, ţe svoji funkci 

budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se 

Ústavou a zákony České republiky.“ a  vyzval pana Jaroslava Mištu ke sloţení slibu 

pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2)  

Člen zastupitelstva neodmítl sloţit slib ani nesloţil slib s výhradou. 

 

3) Paní Zadinová se zároveň vzdala i funkce člena školské rady. Nového zástupce školské 

rady však není třeba volit, jelikoţ školská rada při ZŠ a MŠ v Rozsochatci končí svoji činnost. 

 

 

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

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2011/04 

ZO Rozsochatec schvaluje rozpočtové opatření poř. č. 3 

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

 

Usnesení č. 4 bylo schváleno  
 

5) Manţelé M.a  M. J. poţádali  o osvobození místního poplatku za svoz domovního odpadu 

za rok 2011 z důvodu, ţe bydlí a pracují v Praze a v místě trvalého pobytu se nezdrţují a 

svozové sluţby nevyuţívají. 

 Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2010/05 

 ZO  Rozsochatec neschvaluje osvobození manţelů M. a M.J. trvale bytem Rozsochatec čp.  

od úhrady místního poplatku za svoz domovních odpadů pro rok 2011. 

Výsledek hlasování:   Pro 7     Proti     Zdrţeli se 1 (Jeřábek T) 

 Usnesení č. 05 bylo schváleno 

 

6)Zastupitelé obce se seznámili s návrhem „Smlouvy o zajištění zpětného odběru 

elektrozařízení prostřednictvím jejich mobilního svozu“ od firmy ASEKOL s.r.o., 

Československého exilu 2 062/8,Praha 4. 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2010/06 

ZO schvaluje uzavření „Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím 

jejich mobilního svozu“ s  firmou ASEKOL s.r.o., Československého exilu 2 062/8,Praha 4. 

Výsledek hlasování:   Pro 8     Proti     Zdrţeli se 

Usnesení č. 06 bylo schváleno 

 

 

7) Zastupitelé obce se seznámili s novelizovanou veřejnoprávní smlouvou na výkon 

přestupkové agendy  s Městem Havlíčkův Brod. Zároveň se zajímali o nabídku zpracování 

dalších agend a projevili zájem o agendu rušení místa trvalého pobytu. 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2010/07 

ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy  na výkon přestupkové agendy a agendy rušení 

místa trvalého pobytu s Městem Havlíčkův Brod, zastoupeným starostou  Bc. Janem Teclem 

Výsledek hlasování:   Pro 8      Proti     Zdrţeli se 

Usnesení č. 07 bylo schváleno 

 

 



8) Na členské obce LD Štoky se obrátila  prostřednictvím Advokátní kanceláře Judr. Bláhy 

společnost LCJ Incest, uzavřený investiční fond, a.s. Hvězdova 1716/2b Praha 4  se ţádostí o 

odprodej části pozemku p.č. 293 v k.ú. Antonínův Důl o výměře cca 2000 m2. Představenstvo 

LD Štoky doporučilo členským obcím realizovat prodej za kupní cenu 400,00Kč/m2 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2010/08 

ZO Rozsochatec schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v LD Štoky společnosti LCJ 

Incest, uzavřený investiční fond, a.s. Hvězdova 1716/2b Praha 4 jedná se o prodej části 

pozemku p.č. 293 v k.ú. Antonínův Důl o výměře cca 2000 m2 za kupní cenu 

400,00Kč/m2.Záměr prodat nemovitý majetek byl zveřejněn na úřední desce od 31.05.2011 

do  16.06.2011. 

Výsledek hlasování:   Pro 8      Proti     Zdrţeli se 

Usnesení č. 08 bylo schváleno 

 

 

9)Manţelé M. a B. P., bytem Rozsochatec č.p. poţádali o odkoupení pozemku č. parc. 167/15 

v k.ú. Rozsochatec o výměře 221 m2 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2010/09 

ZO Rozsochatec schvaluje odprodej pozemku č. parc. 167/18 v k.ú. Rozsochatec o výměře 

221m2 manţelům M. a B. P. bytem Rozsochatec č.p. .Záměr prodat uvedený pozemek byl 

zveřejněn na úřední desce obecního úřadu od 05.05.2011 do 21.05.   2011. Náklady spojené 

s prodejem uhradí nabyvatel, prodej  musí být proveden do 31.12.2011.Cena dle účetní 

evidence. 

Výsledek hlasování:   Pro 8    Proti     Zdrţeli se 

Usnesení č. 09 bylo schváleno 

 

 

10)Starosta obce seznámil přítomné s návrhem „Smlouvy o smlouvě budoucí“ s panem M. K. 

a paní J. K., bytem Rozsochatec č.p. ve které se obec zaváţe směnit pozemek č. parc.1829 

v kat. území Rozsochatec o výměře1686 m2 za část pozemku 1906 o výměře cca 800 m2 

v k.ú. Rozsochatec. 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2010/10 

ZO Rozsochatec se rozhodlo uzavřít s manţeli J. a M. K. bytem Rozsochatec č.p. „Smlouvu o 

smlouvě budoucí , ve které se obec zaváţe směnit část pozemku č. parc. 1906 o výměře cca 

800 m2 v k.ú. Rozsochatec za pozemek č. parc. 1829 o výměře 1686 m2 v k.ú. Rozsochatec, 

za účelem výstavby rod. domku Záměr směnit pozemek byl zveřejněn na úřední desce od 

31.5.2011 do 16.6.2011 

Výsledek hlasování :    Pro  8 Proti  Zdrţeli se 

Usnesení č. 10 bylo schváleno 

 

 

11) Starosta obce seznámil přítomné s návrhem „Smlouvy o smlouvě budoucí s panem L. Š., 

bytem Rozsochatec č.p.  ve které se obec zaváţe  prodat část pozemku parc.č. 1891 v kat. 

území Rozsochatec o výměře cca 800 m2 za účelem výstavby rod. domku 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2010/11 

ZO Rozsochatec se rozhodlo uzavřít „Smlouvu o smlouvě budoucí „ s panem L. Š. bytem 

Rozsochatec č.p. , ve které se  obec zaváţe prodat část pozemku č. parc. 1891  o rozměrech 

cca 800 m2 za účelem výstavby rod. domku. Záměr prodat pozemek byl zveřejněn na úřední 

desce od  31.5.2011 do 16.06.2011 

Výsledek hlasování:   Pro 8    Proti     Zdrţeli se 

Usnesení č. 11 bylo schváleno 



 

 

12) Starosta obce seznámil přítomné s návrhem „Smlouvy o smlouvě budoucí s panem Z. Š., 

bytem Rozsochatec č.p. ve které se obec zaváţe  prodat část pozemku parc.č. 1891 v kat. 

území Rozsochatec o výměře cca 800 m2 za účelem výstavby rod. domku 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2010/12 

ZO Rozsochatec se rozhodlo uzavřít „Smlouvu o smlouvě budoucí „ s panem Z. Š. bytem 

Rozsochatec č.p. , ve které se  obec zaváţe prodat část pozemku č. parc. 1891  o rozměrech 

cca 800 m2 za účelem výstavby rod. domku. Záměr prodat pozemek byl zveřejněn na úřední 

desce od 31.5.2011 do 16.06.2011 

Výsledek hlasování:   Pro 8   Proti     Zdrţeli se 

Usnesení č. 12 bylo schváleno 

 

 

 

13) Starosta obce seznámil přítomné s návrhem „Smlouvy o smlouvě budoucí s panem Bc. 

Z.P. bytem Rozsochatec č.p.  ve které se obec zaváţe  prodat část pozemku parc.č. 1891 v kat. 

území Rozsochatec o výměře cca 800 m2 za účelem výstavby rod. domku 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2010/13 

ZO Rozsochatec se rozhodlo uzavřít „Smlouvu o smlouvě budoucí „ s panem Bc. Z. P., bytem  

Rozsochatec č.p.  ve které se  obec zaváţe prodat část pozemku č. parc. 1891  o rozměrech 

cca 800 m2 za účelem výstavby rod. domku. Záměr prodat pozemek byl zveřejněn na úřední 

desce od 13.6.2011 do 29.06.2011 

Výsledek hlasování:   Pro 8    Proti     Zdrţeli se 

Usnesení č. 13 bylo schváleno 

 

 

 

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

vodovodní  přípojky na pozemku č. parc. 626/2  mezi Obcí Rozsochatec a manţeli G.  a J.  Š. 

bytem Rozsochatec č.p.  

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2011/14 

ZO Rozsochatec schvaluje Smlouvu o zřízení práva provést stavbu vodovodní  přípojky na 

pozemku obce č. parc. 626/2 v k. ú. Rozsochatec s manţeli G. a J. Š. ,bytem Rozsochatec č.p.  

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

Usnesení č. 14 bylo schváleno 

 

15) Starosta obce seznámil přítomné s nabídkou sluţeb v sociální oblasti pro důchodce. O 

rozsahu a moţnosti poskytovat sluţby  jako např.  dováţení obědů, úklid, ţehlení, praní, 

sociálně-poradenské činnosti a zdravotní sluţby včetně moţnosti vyuţívat denní stacionář se 

starosta informoval při osobní návštěvě v Domově pro seniory v Havlíčkově Brodě. Během 

prázdnin je potřeba shromáţdit zájemce a dojednat objednávku poţadovaných sluţeb. 

 

16)V diskusním příspěvku starosta obce pan Havelka informoval o účasti naší obce v soutěţi 

Vesnice roku 2011. Uvedl, ţe jemu i všem, kteří se přípravy a prezentace zúčastnili udělalo 

velkou radost získání Bílé stuhy za práci s mládeţí. Poděkování patří všem, kteří se o tento 

úspěch zaslouţili. 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19 ,30 hod. 

 



Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Slib nově zvoleného zastupitele 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 29.06.. 2011 

 

Zapisovatel: 

 

 

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

 

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

 

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

 

 


