
Z á p i s
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rozsochatec, které se konalo 

v pondělí 28. ledna 2008 od 18.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda,  p. Novák, p. Stehno, p.Pelikán,

Omluveni: p. Zadinová – v zaměstnání, p. Jeřábek – dovolená,p. Krédl – v zaměstnání, p. Halák-
služební cesta

P r o g r a m :

- Zahájení, přivítání přítomných, kontrola plnění usnesení
- Rozpočtové změny k 31.12.2007
- Hospodaření obce 
- Inventarizace
- Žádost o finanční příspěvek – Český svaz včelařů Chotěboř,ZO ČSŽ Rozsochatec,Centrum 

pro zdravotně postižené kraje Vysočina
- Žádost o pronájem obecního bytu
- Zřízení věcného břemene – p.č. 518/1,527/7,516/3 v k.ú. Pávov
- Prodej nemovitého majetku–pozemek p.č. 763/5,763/4,1681/7 v k.ú.Ždírec na Moravě
- Podání žádosti o dotaci z POV
- Diskuse – Tříkrálová sbírka ,plánované kulturní akce
- Závěr

Zapisovatelka: p. Šrámková
Ověřovatelé zápisu: p. Novák,p. Pelikán

Jednání  ustavujícího  zasedání  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 5 členů ZO, tedy nadpoloviční většina. Dále přítomné 
seznámil s programem, hlasováním bylo rozhodnuto, že se zasedání  bude řídit tímto programem.
Výsledek hlasování:5  pro 

1) ZO  pověřilo  na  svém zasedání  dne   19.12.2007  starostu  ke  schválení  konečné  úpravy 
rozpočtu  k 31.12.2007  podle  skutečných  příjmů a  výdajů  k  tomuto  datu.  Proto  starosta 
seznámil přítomné se zpracovanými údaji.

2) p. Šrámková seznámila přítomné s výsledkem hospodaření k datu 31.12.2007.
      Usnesení: ZO schvaluje zprávu o hospodaření k datu 31.12.2007.
      Výsledek hlasování : 5 pro

3) Předseda  inventarizační  komise  přednesl  závěry  z provedené  inventarizace  majetku  a 
závazků obce. Inventarizace byla provedena k 31.12.2007
Usnesení: ZO schvaluje provedenou inventarizaci majetku a závazků obce  31.12.2007
Výsledek hlasování : 5 pro



4) Český svaz včelařů,  o.s.  základní  organizace Chotěboř požádali  o poskytnutí  finančního 
příspěvku na činnost v r.2008. Příspěvek bude sloužit především k zajištění léčení včelstev a 
k další, především osvětové činnosti.
Dále se na ZO obrátila ZO ČSŽ v Rozsochatci se žádostí o příspěvek na činnost   Příspěvek 
bude využit na plánované akce v roce 2008 – viz přiložená žádost.
Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina  se obrátilo na obec se žádostí o poskytnutí 
finančního příspěvku  na činnost
Usnesení:  ZO  Rozsochatec  schvaluje  poskytnutí  finančního  příspěvku  pro  ZO  Českého 
svazu včelařů, o.s. v Chotěboři ve výši     2,0 tis. Kč
ZO Rozsocahtec schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ro ZO ČSŽ v Rozsochatci ve 
výši 3,0 tis. Kč
ZO  Rozsochatec  neschvaluje  poskytnutí  finančního  příspěvku  na  činnost  Centra  pro 
zdravotně postižené kraje Vysočina
Výsledek hlasování: 5 pro

5) Dne 19.11. 2007 jsme obdrželi žádost o pronájem obecního bytu v budově čp. 19. Žadatelka 
na  naši  žádost  doplnila  požadované doklady.  Nesplňuje  však  všechna  kriteria  stanovená 
„Pravidly pro přidělování bytů v majetku obce Rozsochatec“ (bod 1, písmeno b). Z tohoto 
důvodu navrhuje starosta využít při rozhodování o přidělení bytu odd. III., odst. 3. Nájemní 
smlouva bude uzavřena od 1.2. 2008 na dobu 1 roku.

   Usnesení: ZO Rozsochatec schvaluje uzavření nájemní smlouvy s žadatelkou  J.C.  , bytem 
Havlíčkův Brod. Smlouva bude uzavřena od 1.2.2008 na dobu 1 roku.      

      Výsledek hlasování: 5 pro

6)  LD  Štoky  doporučilo  členským  obcím  a  městům  schválit  věcné  břemeno  na  stavbu 
plynárenského zařízení na parcelách č.p. 518/1,527/7 a 516/3 v k.ú. Pávov za cenu 200 Kč 
za 1 bm. Bylo zveřejněno na úřední desce oú od 18.12.2007 do 10.1.2008.

      Usnesení :ZO Rozsochatec schvaluje věcné břemeno na stavbu plynárenského zařízení na 
parcelách č.p. 518/1,527/7 a 516/3 v k.ú. Pávov za cenu 200 Kč za 1 bm

      Výsledek hlasování : 5 pro

7) LD Štoky doporučilo členským městům a obcím  prodej pozemků p.č. 763/5, 763/4 a 1681/7 
v k.ú.  Ždírec na Moravě – kupující  K. S.,  Ždírec  za kupní cenu 25 Kč za 1 m2. Bylo 
zveřejněno na úřední desce oú od 18.1.2.2007 do 10.1.2008.

      Usnesení: ZO Rozsochatec schvaluje prodej pozemků p.č. 763/5, 763/4 a 1681/7 v k.ú. 
Ždírec na Moravě – kupující K. S., Ždírec , za kupní cenu 25 Kč za 1 m2.

      Výsledek hlasování: 5 pro

8) Starosta obce navrhl ZO aby v letošním roce byla podána žádost o dotaci z POV na výměnu 
vytápění budovy Mateřské školky v Rozsochatci.

      Usnesení:  ZO Rozsochatec schvaluje podání žádosti  o dotaci z POV pro rok 2008 na 
vybudování plynového vytápění v budově MŠ Rozsochatec. 

      Výsledek hlasování : 5 pro

Diskuse:
Starosta obce pan Havelka informoval přítomné o „Tříkrálové sbírce“, v naší obci bylo vybráno 
14 661,00 Kč.
Potom pozval jménem ZO ČSŽ všechny na výstavu keramiky, která se bude konat dne
2. 2. 2008 
Dne 16.2.  pořádá obecní úřad pro všechny ženy  posezení v sálu místního pohostinství, na 
programu bude módní přehlídka



      V březnu (7.3.)pořádá obecní  úřad zájezd do Horáckého divadla v Jihlavě na představení 
Slaměný klobouk, přihlášky přijímáme v kanceláři obecního úřadu

      V jednání je nabídka Domu kultury v Jihlavě na operu G. Verdiho Nabuco

p. Kovařík:
Chci se zeptat, zda by nebylo možné požádat o změnu jízdního řádu u spěšného vlaku z Hlinska 
v Čechách do Havl.Brod, který projíždí naší obcí v 6,35 hod. Bylo by vhodné aby tento vlak ve 
stanici  Rozsochatec  zastavoval,  protože  tím by se  vyřešilo  dojíždění  především studentů  a 
pracujících do Jihlavy, Žďáru nad Sázavou, Kolína, Havl.Brodu. 
Připojila  se  i  p.  Hyršová  s připomínkou  k zastavování  vlaku  z Havl.Brodu  v 17.14  hod.  – 
důvodem je dojíždění do zaměstnání .
Odpověděl starosta: Oslovíme Kraj Vysočina i České dráhy a vaše připomínky jim tlumočit.

Jednání ZO Rozsochatec skončilo v 19.00 hod.

Zápis oveřil:                                                           Starosta obce:

………………………….. …….                             ……………………………………..

…………………………………

Zapsala:

…………………………………


