
Z á p i s 
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rozsochatec, které se konalo                    
ve středu 17. prosince 2008 od 18.00 hod. v zasedací síni obecního 

úřadu 
 

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda,  p.Pelikán,p. Halák,p. Novák 
Omluveni:p. Krédl,p. Zadinová,p. Stehno,p. Jeřábek – v zaměstnání 
 
P r o g r a m : 
 

1) Zahájení, kontrola plnění usnesení 
2) Rozpočet obce na rok 2009 
3) Rozpočtový výhled obce na roky 2010-2011 
4) Rozpočet DSO Krupsko 
5) Rozpočtové změny 
6) Ceník svozu TDO pro podnikatelské subjekty 
7) Jmenování knihovníka 
8) Žádost Havlíčkobrodského občanského sdružení přátel A. Švehly o finanční 

dar ,Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina 
9) Finanční prostředky pro nákup lesních pozemků 
10) Smlouva o nakládání s odpadem - ODAS 
11)Diskuse 

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

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 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  
 
 

2) Návrh rozpočtu zpracoval finanční výbor. Zveřejněn byl na úřední desce obec. 
úřadu od 01.12.2008 do 17.12.2008 
Usnesení: ZO schvaluje rozpočet na rok 2009. 

            Výsledek hlasování: 5   pro 
 

3) Rozpočtový výhled obce Rozsochatec zpracoval finanční výbor  na roky 2010 
– 2011. 
Usnesení: ZO schvaluje rozpočtový výhled na roky 2010 – 2011. 
Výsledek hlasování: 5 pro 

4) Návrh rozpočtu DSO Krupsko byl zveřejněn na úřední desce od 1. 12. do 
16.12.2008 
Usnesení : ZO schvaluje rozpočet DSO Krupsko 
Výsledek hlasování: 5 pro 



 
5) Návrh rozpočtových změn předložila hospodářka obce p. Šrámková, jedná se 

o rozp. opatření č. 7 
Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 7 
Výsledek hlasování : 5 pro 
 

6) Ceník za služby - sběr TDO v roce 2009 pro právnické a fyzické osoby 
podnikající. Byla navržena  částka 1000 Kč ročně za 1 popelovou nádobu.  

      Usnesení: ZO schvaluje ceník za TDO v roce 2009 pro právnické a fyzické  
osoby podnikající.Částka 1000 Kč ročně za 1 popelovou nádobu. 

      Výsledek hlasování: 5  pro  
 
7) K 31.12. 2008 končí s prací knihovnice sl. Renáta Doležalová. Na její místo 

nastupuje od 1.1. 2009 student Miroslav Hyrš,  
           Usnesení: ZO jmenuje Miroslava Hyrše,  od 1.1. 2008  knihovníkem   Místní 

knihovny Rozsochatec. Zároveň slečně Doležalové děkuje za práci v roce 
2008. 

           Výsledek hlasování: 5 pro 
 

8) Havlíčkobrodské občanské sdružení se sídlem ve Vilémově, představilo svůj    
záměr odhalit v Havl.Brodě památník Antonínu Švehlovi.Proto jsme obdrželi 
žádost o finanční příspěvek. 
Rovněž Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina žádá o příspěvek na 
činnost v roce 2009 
Usnesení: ZO neschválilo poskytnutí finančního příspěvku ani jednomu 
žadateli. 
Výsledek hlasování: 5 pro 
 

9) LD ve Štokách se obrátilo na členská města a obce o sdělení objemu 
vlastních finannčních prostředků, za které by bylo možné odkoupit 
spoluvlastnické podíly od obce Dlouhá Ves. 
Usnesení: ZO nesouhlasí s uvolnění finančních prostředků na odkup 
spoluvlastnických podílů v LD Štoky 
Výsledek hlasování: 5 proti 
 

10)Firma Miloslav Odvárka-ODAS, Žďár nad Sáz. předložila návrh dodatku ke   
smlouvě  na odvoz TDO na rok 2009 
Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy na svoz TDO  rok 2009 
s firmou ODAS, Žďár nad Sázavou 
Výsledek hlasování: 5 pro 
 

11)Diskuse: 
Starosta –zhodnotil práci zastupitelů za uplynulý rok, poděkoval jim a také 
kronikářce za práci a propagaci obce, popřálvšem příjemné prožití svátků 
vánočních a šťastý nový rok  
Pozval přítomné  na vánoční koncert – 27. 12. 08 od 16,00 hod. – pěvecký 
sbor Doubravan 
Informoval o zájezdu do divadla – Horácké divadlo Jihlava – Hrátky s čertem 
21.2.09 od 17,00 hod., odjezd autobusu v 16,00 – přihlášky v kanceláři 
obec.úřadu do 10. 2. 2009, cena asi 160,00 Kč 



Informoval o zájezdu do DKO Jihlava – opereta Krásná Helena- 25.3. 09 od 
19,00 hod. odjezd autobusu asi 18,00 hod.-  přihlášky v kanceláři obec.úřadu 
do 11.3.2009, cenu zatím neznáme 
Informoval o průběhu oprav poškozené sochy sv. Jana Nepomuckého 
p. Halák – upozornil na nepořádek kolem vývěsních tabulí. Bylo navrženo 
upevnit  k tabulím stojany na papír a pravidelně je uklízet. 
 
 
 
Protože již nebyly žádné dotazy bylo jednání ukončeno v 19,30 hod. 
 
 
 
Ověřovatelé: ………………………       Starosta obce:……………………………. 
 
 …………………………………….. 
 
Zapisovatelka:……………………. 


