
Z á p i s 
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rozsochatec, které se konalo                           
v pond ělí 24. listopadu  2008 od 18.00 hod. v zasedací síni obecního 

úřadu 
 

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda,  p. Stehno, p.Zadinová, p.Pelikán,p. Jeřábek 
               p. Halák, p. Novák se zúčastnili pouze jednání k bodu č. 2, protože        

souběžně probíhalo jednání sboru zástupců v rámci KPÚ 
               11 občanů 
Omluveni:p. Krédl,– v zaměstnání 
 
P r o g r a m : 
 

 
1) Zahájení,kontrola plnění usnesení 
2) Návrh plánu společných zařízení v k.ú. Rozsochatec 
3) Územní plán obce 
4) Inventarizační komise , příkaz k provedení inventur 
5) Smlouva na zimní údržbu místních komunikací 
6) Příspěvek Společnosti přátel železničního modelářství a železnice 
7) Rozpočtové změny  
8) Žádost - kadeřnice 
9) Informace – rozsvícení vánočního stromku,znak obce 
10)Diskuse 

 
 
Zapisovatelka: p. Šrámková 
Ověřovatelé zápisu: p. Jeřábek a p. Pelikán 
 

1) 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 6 členů ZO, tedy nadpoloviční většina. Dále přítomné seznámil 
s programem, hlasováním bylo rozhodnuto, že se zasedání bude řídit tímto 
programem. 

           Výsledek hlasování:6  pro  
 

2) Ing. Oldřich Vopršal seznámil přítomné s návrhem plánu společných zařízení 
v rámci KPÚ Rozsochatec. Na otázky zastupitelů i občanů odpovídali i 
pracovníci Agroprojektu AG,s.r.o. 
Usnesení:  ZO schvaluje plán společných zařízení v rámci komplexních 
pozemkových úprav v Rozsochatci 

            Výsledek hlasování : 7  pro, 1 proti – Stehno K. 
 

3) Zastupitelstvu obce bylo předloženo opatření obecné povahy, kterým se 
vydává územní plán obce. 



Usnesení:  ZO souhlasí s rozhodnutím o námitce manželů Stehnových, 
Rozsochatec čp. 119 
ZO Rozsochatec příslušné podle § 6 odst. 5 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 
4,§ 13 a přílohy č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti a § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, schvaluje 
opatření obecné povahy, kterým se vydává územní plán Rozsochatce  

            Výsledek hlasování:  6 pro 
 

 
4) Starosta obce pan Havelka  vydal příkaz starosty k provedení inventarizace a 

ustanovil inventarizační komisi ve složení: předseda komise –Novák Jiří, 
členové: p. Svoboda D. a Pelikán P. 

      Usnesení : ZO schvaluje inventarizační komisi ve složení: předseda komise :           
Novák Jiří, členové: p.Svoboda D.,Pelikán P. 

      Výsledek hlasování:  6  pro 
 
5) Starosta obce předložil návrh smlouvy na zimní údržbu místních komunikací 

s firmou Statek Lesolg s.r.o. Rozsochatec.Zároveň požádal občany, aby 
v době sněžení neparkovali na místních komunikacích a chodnících, protože 
tím brání průjezdnosti, jak technice na zimní údržbu, tak i svozu domovních 
odpadků                                                                     
Usnesení : ZO schvaluje smlouvu na  zimní údržbu místních komunikací 
s firmou Statek Lesolg s.r.o. Rozsochatec 

           Výsledek hlasování : 6  pro 
 

6) Společnost přátel železničního modelářství a železnice se sídlem Holice 
v Čechách pořádala o příspěvek na činnost ve výši 6,0 tis. Kč. 
Usnesení : ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku pro občanské sdružení 
Společnost přátel železničního modelářství a železnice Holice v Čechách ve 
výši 2,0 tis. Kč. 

           Výsledek hlasování: 5   pro,  sdržela se p. Zadinová 
 

7) Hospodářka  obce předložila návrh rozpočtových změn. 
Usnesení : ZO schvaluje rozpočtové změny vedené pod pořadovým číslem 6 
Výsledek hlasování: 6  pro 
 

8) O ukončení nájemní smlouvy s kadeřnicí sl. Piskačovou rozhodlo  ZO na svém 
předchozím zasedání. Slečna Piskačová požádala o obnovení smlouvy na 
dobu od 1.1.2009 do 28.02. 2009 
Usnesení : ZO schvaluje sepsání nové smlouvy se sl. Piskačovou bytem 
Dolní Krupá za podmínek, že smlouva bude sepsána na dobu od 1.1. 2009 do 
28.2. 2009, měsíční nájemné bude činit 250,00 Kč + skutečná spotřeba el. 
energie , pronajaté prostory budou vystěhovány do 28.2.2009, řádně uklizeny, 
v tomto termínu budou starostovi vráceny i klíče,v uvedeném období bude 
provozovna poskytovat kadeřnické služby vždy 1 x týdně po dobu 8 prac. 
hodin a občané budou předem vyrozuměni o otevírací době , pokud uvedené 
podmínky nebudou splněny bude nájem okamžitě zrušen. 
Výsledek hlasování: 5 pro, 1 se sdržel – Stehno K. 



9) Informace: 
U budovy MŠ byl rozsvícen vánoční smrk. 
Ve čtvrtek 13.11. 2008  předal předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
pan ing. Miloslav Vlček starostovi a místostarostovi dekret o udělení  znaku a 
vlajky naší obci. 
V sobotu 6. prosince se v obecním domě koná koncert skupiny SCHODIŠTĚ, akci 
pořádá Obec Rozsochatec společně a Městské muzeum v Chotěboři. 
 
10)  Diskuse: 
 p. Havelka: V neděli uspořádala ZO ČSŽ v Rozsochatci v obecním domě 
zábavné odpoledne pro děti a dospělé s předvánoční tematikou – Perníkové 
království, děti i dospělí se dobře pobavili, dozvěděli se i něco nového a proto 
bych chtěl všem kdo se zapojili poděkovat. 
 
 

Jednání ZO Rozsochatec skončilo v 19. 30 hod. 
 
Zápis oveřil:                                                           Starosta obce: 
 
………………………….. …….                             …………………………………….. 
 
………………………………… 
 
Zapsala: 
 
………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


