
 
Z á p i s  č. 1 

ze zasedání zastupitelstva  Obce Rozsochatec, které  se  konalo ve st ředu 17.02 .2016 od 18,30 
hod. ve velké zasedací síni obecního ú řadu 

Přítomni: p.Krédl,p.Halák, p.Novák,.p. Pelikán,p. Jelínek,p. Mišta,p. Havelka ,p.Pazderka, Svoboda 

Omluveni:  

občanů –  1 - viz listina přítomných 

1)Veřejné zasedání ZO Rozsochatec zahájil a řídil starosta obce p. Jaroslav Krédl, 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  9 členů ZO, tedy nadpoloviční většina. Dále přítomné 
seznámil s upraveným  programem, hlasováním bylo rozhodnuto, že se zasedání bude řídit tímto 
programem . Určil zapisovatelku paní Danu Šrámkovou  a  navrhl ověřovatele zápisu p. Jelínka  a  p.   
Mištu 

Program: 

1) Zahájení, schválení programu jednání, schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
2) Smlouva o zřízení věcného břemene – Itself s.r.o., Brno-Židenice 
3) Smlouva  o zřízení věcného břemene – Rounek-Hájovna 
4) Ustanovení kontrolní skupiny – kontrola p.o. ZŠ a MŠ Rozsochatec 
5) Hospodaření za rok 2015 
6) Smlouva o prodeji pozemku č. parc. 1906/14  v k.ú. Rozsochatec 
7) Smlouva o pronájmu nebytových prostor – Metropolitní s.r.o Havlíčkův Brod 
8) Inventarizace za rok 2015 
9) Výběr dodavatele-oprava domu č.p. 19 
10) Opěrná zeď u DS 
11) Záměr prodej  části pozemku  939/1 v k.ú. Rozsochatec- místní část Jahodov 
12) Žádosti o dar – Český svaz včelařů os. ZO Chotěboř, ČSŽ – ZO Rozsochatec,Stanice Pavlov, 

o.p.s. 
13) Informace Tříkrálová sbírka 
14) Zasílání SMS zpráv občanům 
15) Mze –Dotace na udržování a obnovu kulturního dědictví venkova 
16) Dotace pro  jednotky SDH obcí 
17) Ustanovení komise- výběr dodavatele – ZTV 12 RD – II.etapa 
18) Diskuse, závěr 

 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2016/01 

ZO Rozsochatec schvaluje upravený program jednání 

ZO Rozsochatec volí p. Jelínka a  p.Mištu ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva obce 
č. 01/2016 

Výsledek hlasování:   Pro   9     Proti       Zdrželi se   

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 



2)Starosta předložil návrh „Smlouvy o  zřízení věcného břemene č. RZS-10001A/2015 mezi Obcí 
Rozsochatec – strana povinná a itself s.r.o.,se sídlem Brno, Pálavské nám. 4343/11,PSČ 628 00, IČO 
18826016- strana oprávněná. Věcné břemeno spočívá v právu zřizovat a provozovat na pozemcích 
obce podzemní vedení telekomunikační sítě, provádět jeho údržbu,opravy a modernizaci včetně 
veškerých obslužných zařízení nutných k provozu sítě na pozemcích parc.č. 1656, parc. č. 1695, parc. 
č. 1727, parc. č. 1731, parc. č. 1753, parc. č. 1786, parc. č.1628 a parc. č. 1642 v k. ú. Rozsochatec. 
Záměr  byl zveřejněn na úřední desce , včetně elektronické úřední desky od 18 .12.2015 do 
02.01.2016. 

K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2016/01 

ZO Rozsochatec schvaluje Smlouvu o  zřízení věcného břemene č. RZS-10001A/2015 mezi Obcí 
Rozsochatec – strana povinná a itself s.r.o.,se sídlem Brno, Pálavské nám. 4343/11,PSČ 628 00, IČO 
18826016- strana oprávněná. Věcné břemeno spočívá v právu zřizovat a provozovat na  pozemcích 
parc.č. 1656, parc. č. 1695, parc. č. 1727, parc. č. 1731, parc. č. 1753, parc. č. 1786, parc. č.1628 a 
parc. č. 1642 v k. ú. Rozsochatec podzemní vedení telekomunikační sítě, provádět jeho údržbu,opravy 
a modernizaci včetně veškerých obslužných zařízení nutných k provozu sítě . 

Výsledek hlasování: Pro    9     Proti    Zdrželi se 

Usnesení č. 2 bylo schváleno 

3) Starosta předložil návrh „Smlouvy o zřízení věcného břemene č. JI-014330023691/007 mezi Obcí 
Rozsochatec -  strana povinná a  E.ON Distribuce, a.s., se sídlem  F.A.Gerstnera 2151/6 , 370 49 České 
Budějovice, IČ 28085400 – strana oprávněná. Věcné břemeno spočívá v umístění a provozování 
distribuční soustavy- izolované venkovní vedení VN stavby realizované pod názvem „Rounek- 
Hájovna, příp. VN,TS,NN“na pozemku parc. č. 777/1 v k.ú. Rounek,obec Vyskytná nad Jihlavou. Záměr  
byl zveřejněn na úřední desce , včetně elektronické úřední desky od 18. 12.2015 do 02. 01.2016. 

K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2016/02 

ZO Rozsochatec schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. JI-014330023691/007 mezi Obcí 
Rozsochatec -  strana povinná a  E.ON Distribuce, a.s., se sídlem  F.A.Gerstnera 2151/6 , 370 49 České 
Budějovice, IČ 28085400 – strana oprávněná. Věcné břemeno spočívá v umístění a provozování 
distribuční soustavy- izolované venkovní vedení VN stavby realizované pod názvem „Rounek- 
Hájovna, příp. VN,TS,NN“na pozemku parc. č. 777/1 v k.ú. Rounek,obec Vyskytná nad Jihlavou 

Výsledek hlasování: Pro   9      Proti    Zdrželi se 

Usnesení č. 3 bylo schváleno 

4) Starosta  navrhl  aby kontrolu hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská 
škola, Rozsochatec provedli členové zastupitelstva obce ve složení, předseda Novák Jiří, členové, 
Mišta Jaroslav, Jelínek Karel, Halák Jaroslav, Pelikán Pavel 

K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2016/04 

ZO Rozsochatec  ustanovuje kontrolní skupinu ve složení předseda Novák Jiří, členové, Mišta Jaroslav, 
Jelínek Karel, Halák Jaroslav, Pelikán Pavel 



ZO Rozsochatec pověřuje kontrolní skupinu k provedení kontroly hospodaření příspěvkové 
organizace ZŠ a MŠ Rozsochatec, se sídlem Rozsochatec č.p. 54 

 ZO Rozsochatec stanovuje termín ukončení kontroly – do konce měsíce března 2016 

Výsledek hlasování: Pro    9     Proti    Zdrželi se 

Usnesení č. 4 bylo schváleno 

5) Hospodářka obce předložila zprávu o hospodaření s rozpočtovými prostředky za období 1 – 
12/2015. K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2016/05 

ZO bere na vědomí zprávu o hospodaření obce za období 1 – 12/2015 

Výsledek hlasování: Pro     9    Proti    Zdrželi se 

Usnesení č. 5 bylo schváleno 

6) Manželé  I.  K. bytem , 580 01 Havlíčkův Brod a J. K. , bytem    28802 Nymburk  požádali o odprodej 
pozemkové parcely č.parc. 1906/14 o výměře  1156 m2 v k.ú. Rozsochatec. Starosta seznámil 
přítomné se zněním kupní smlouvy a smlouvy i poskytnutí příspěvku na stavbu veřejné komunikace a 
na výstavbu inženýrských sítí mezi Obcí Rozsochatec jako prodávající a výše uvedenými žadateli jako 
kupujícími.  Záměr  byl zveřejněn na úřední desce , včetně elektronické úřední desky od 24. 11. 2015 
do 08. 12.2015. 

K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2016/06 

ZO Rozsochatec schvaluje Kupní smlouvu a Smlouvu o poskytnutí příspěvku na stavbu veřejné 
komunikace a na výstavbu inženýrských sítí mezi Obcí Rozsochatec  jako prodávající a manželi I. K.  
bytem     , 580 01 Havlíčkův Brod  a J.  K. , bytem   , 28802 Nymburk. Předmětem prodeje je pozemek 
č. parc. 1906/14 o výměře 1156 m2 v k.ú. Rozsochatec. 

Výsledek hlasování: Pro   9      Proti    Zdrželi se 

Usnesení č. 06 bylo schváleno 

7) Starosta obce předložil návrh  „Smlouvy o pronájmu nebytových prostor „  v objektu č.p. 54 na 
stav.parcele č. 59 v k.ú. Rozsochatec. Smluvní strany : Obec Rozsochatec, jako pronajímatel  a 
Metropolitní s.r.o., Dobrovského 2366, 580 01  Havlíčkův Brod, IČ 48172481, jako nájemce 
Předmětem smlouvy je umístění retranslačního zařízení pro datové přenosy a prostor pro rozvaděč 
s aktivními technologiemi na uvedené budově. Záměr  byl zveřejněn na úřední desce , včetně 
elektronické úřední desky od 18.01.2016 do 02.02.2016. 

K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2016/07 

ZO Rozsochatec schvaluje uzavření  „Smlouvy o pronájmu nebytových prostor „  v objektu č.p. 54 na 
stav.parcele č. 59 v k.ú. Rozsochatec. Smluvní strany : Obec Rozsochatec, jako pronajímatel  a 
Metropolitní s.r.o., Dobrovského 2366, 580 01  Havlíčkův Brod, IČ 48172481, jako nájemce. 
Předmětem smlouvy je umístění retranslačního zařízení pro datové přenosy a prostor pro rozvaděč 
s aktivními technologiemi na uvedené budově. 



Výsledek hlasování: Pro    9     Proti    Zdrželi se 

Usnesení č. 07 bylo schváleno 

8) Předseda inventarizační komise  pan  Novák  seznámil přítomné se zápisem o provedené  
inventarizaci  majetku obce 

K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2016/08 

ZO Rozsochatec  schvaluje Inventarizační zprávu za rok 2015 

Výsledek hlasování: Pro   9      Proti    Zdrželi se 

Usnesení č. 08 bylo schváleno 

9) Do poptávkového řízení na  akci Rekonstrukce zateplení a výměna vytápění domu č.p. 19 se 
přihlásili celkem tři zájemci.  

ECOSTONE s.r.o. Dobrovského 2366, Havl.Brod 28796331 735 728,00 Kč včetně DPH 

Ulrich Jan, Peliny 1493, Choceň 02185130 752 358,03 Kč včetně DPH 

S + K STAV.REK spol. s.r.o.,Pražská 2818,H.Brod 26014025 769 219,99 Kč včetně DPH 

K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2016/09 

ZO Rozsochatec bere na vědomí předložené cenové nabídky  

ZO Rozsochatec rozhodlo vybrat jako nejvýhodnější nabídku na akci „Rekonstrukce zateplení a 
výměna vytápění domu č.p. 19“nabídku firmy ECOSTONE s.r.o. Dobrovského 2366,Havl.Brod IČ 
28796331 

ZO Rozsochatec ukládá starostovi obce zajistit realizaci tohoto usnesení 

Výsledek hlasování: Pro   9      Proti    Zdrželi se 

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

10) Starosta  obce navrhl na zpevnění terénu na pozemku č. parc. 1906/3 v k.ú. Rozsochatec opěrnou 
zdí. 

K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2016/10 

ZO Rozsochatec schvaluje výstavbu opěrné zdi na pozemku č. parc. 1906/3 v k.ú. Rozsochatec 

Výsledek hlasování: Pro  8 9    Proti    Zdrželi se 1 (Svoboda) 

Usnesení č. 10 bylo schváleno 

 

11) Pan S. M. , bytem , Praha 5 - Řeporyje    požádal o odprodej části pozemku č. parc. 939/1 v k.ú. 
Rozsochatec 

K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky 



Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2016/11 

ZO Rozsochatec rozhoduje zveřejnit záměr prodat část pozemku  č. parc. 939/1 v k.ú. Rozsochatec  
z vlastnictví obce do vlastnictví pana S. M., bytem    , Praha 5 - Řeporyje. Před prodejem části 
uvedeného pozemku zajistí pan Mach vyhotovení geometrického plánu dle  požadavků zastupitelstva 
obce. 

Výsledek hlasování: Pro    8    Proti    Zdrželi se 1(Svoboda Dušan) 

Usnesení č. 11 bylo schváleno 

12) Základní organizace Českého svazu žen v Rozsochatci požádala o dar na  činnost. V roce 2016 
ženy připravují dětský karneval, sportovní odpoledne, divadelní představení,jarmark,adventní 
posezení , mikulášskou nadílku, zapojí se do úklidu obce v rámci projektu Čistá Vysočina,  pořádají 
vzdělávací kurzy atd. 

Český svaz včelařů o.s. ZO Chotěboř požádal o poskytnutí   finančního příspěvku na činnost 
včelařského spolku. Finanční prostředky budou použity především v oblasti osvětové činnosti, běžnou 
činnost spolku, na úhradu části nákladů na léčiva a další potřeby pro ošetření včelstev atd. 

Stanice Pavlov, o.p.s., se sídlem Pavlov 54 požádala o příspěvek na podporu činnosti Záchranné 
stanice pro handicapované živočichy 

K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2016/12 

ZO Rozsochatec  schvaluje poskytnutí daru na činnost ZO ČSŽ v Rozsochatci ve výši 5 000,00 Kč 

ZO Rozsochatec  schvaluje poskytnutí daru na činnost Český svaz včelařů o.s. ZO Chotěboř ve výši  
2 000,00 Kč. 

ZO Rozsochatec neschvaluje poskytnutí daru Stanci Pavlov o.p.s. se sídlem Pavlov 54 

Výsledek hlasování: Pro    9     Proti    Zdrželi se 

Usnesení č. 12 bylo schváleno 

13) Starosta informoval přítomné o výši výtěžku Tříkrálové sbírky.V naší obci bylo vybráno 20 247,00 
Kč. 

14) Starosta obce předložil návrh na zefektivnění doručování informací občanům formou sms zpráv. 

Zároveň předložil návrh smlouvy na poskytování této služby od firmy Metropolitní s.r.o., 
Dobrovského 2366, 580 01  Havlíčkův Brod, IČ 48172481 

K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2016/14 

ZO Rozsochatec schvaluje doručování informací občanům formou sms zpráv a uzavření smlouvy 
s firmou Metropolitní s.r.o., Dobrovského 2366, 580 01  Havlíčkův Brod, IČ 48172481 . 

Výsledek hlasování: Pro  9       Proti    Zdrželi se 

Usnesení č. 14 bylo schváleno 



15) Starosta obce informoval o vyhlášení dotačního titulu Ministerstva zemědělství – Dotační 
program č. 16 D – Udržování a obnova kulturního dědictví venkova pro rok 2016 

K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2016/15 

ZO Rozsochatec schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci Dotačního  programu č. 16 D – Udržování a 
obnova kulturního dědictví venkova pro rok 2016. 

ZO prohlašuje, že zajistí v rozpočtovém roce 2016  spolufinancování realizace projektu  

Výsledek hlasování: Pro   9      Proti    Zdrželi se 

Usnesení č. 15 bylo schváleno 

16) Ministerstvo vnitra České republiky vyhlásilo  dotační titul na pořízení nových dopravních 
automobilů (DA) pro  jednotky SDH kategorií JPOV, JPOIII, JPOII 

K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2016/16 

ZO Rozsochatec schvaluje podání žádosti  o dotaci z programu Dotace pro jednotky SDH obcí v roce 
2016 

ZO prohlašuje, že zajistí v rozpočtovém roce 2016  spolufinancování realizace projektu  

Výsledek hlasování: Pro   9      Proti    Zdrželi se 

Usnesení č. 16 bylo schváleno 

17)  Návrh na složení sloučené komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení 
nabídek pro výběrové řízení veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci „ZTV 12 RD 
Rozsochatec – II. etapa“ 

1. Jaroslav Krédl (náhradník Pavel Pelikán) 
2. JUDr. Jaroslav Hrdina (náhradník Karel Jelínek) 
3. Jaroslav Halák (náhradník Karel Pazderka) 
4. Jiří Novák (náhradník Dušan Svoboda) 
5. Ing. Michal Topolovský (náhradník Ing. Bohuslav Fendrych) 

K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2016/17 

ZO Rozsochatec: I.     vyhlašuje 

výběrové řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci „ZTV 12 RD 
Rozsochatec – II. etapa“ podle § 27 ZVZ, zpracování, příprava a organizace řízení bude objednána u 
administrátora veřejné zakázky Ing. Mgr. Kláry Roženské, za podmínek daných Smlouvou o poskytnutí 
právních služeb,  

II.         jmenuje  

následující členy sloučené komise pro otevírání obálek, pro posouzení kvalifikace a hodnocení 
nabídek a jejich náhradníky: 



1. Jaroslav Krédl (náhradník Pavel Pelikán) 
2. JUDr. Jaroslav Hrdina (náhradník Karel Jelínek) 
3. Jaroslav Halák (náhradník Karel Pazderka) 
4. Jiří Novák (náhradník Dušan Svoboda) 
5. Ing. Michal Topolovský (náhradník Ing. Bohuslav Fendrych) 

III.        pověřuje 

1.    starostu 

1.    obce zajištěním výběrového řízení a podpisem smlouvy o dílo 

IV.   ukládá 

1.    starostovi 

1.    zajistit realizaci usnesení 

výsledek hlasování:   Pro  9   Proti  0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 17 bylo schváleno  

18) Starosta  informoval přítomné o  zapojení obce do akce „Čistá Vysočina 2016“. V rámci tohoto 
projektu bude proveden úklid obce a příkopů podél silnic směr Chotěboř, Havlíčkův Brod, Čachotín, 
Kojetín. 

Závěrem starosta pozval ženy na „Setkání se ženami“, které se bude konat v neděli 3. dubna 2016 
v sále Obecního domu v Rozsochatci. S kulturním programem vystoupí děti ze základní školy o 
hudební doprovod se postará duo „Sádlo v pohybu“ 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20,00 hod. 
Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina -  2 listy 
2) Pozvánka na zasedání ZO 
3) Záměr – uzavřít smlouvu o  zřízení věcného břemene – itself s.r.o., Brno 
4) Záměr -uzavřít   smlouvu o zařízení věcného břemene – E.ON Distribuce,a.s., České Budějovice 
5) Záměr – uzavřít smlouvu o pronájmu nebytových prostor – Metropolitní s.r.o., Havlíčkův Brod 
6) Záměr – prodej pozemku č. parc.1906/14 v k.ú. Rozsochatec 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 22.02.2016 
Zapisovatel: ……………………………………………….dne …………………………………….. 
 
Ověřovatelé: ............................................. dne ........................................... 
 

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

 


