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

ve středu  1. září  2009 od 19.0 0 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu 
 

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Novák, p. Halák,p.Krédl, p. Stehno,       
p.Zadinová,p.Pelikán 

                 5 občanů– viz listina přítomných 
Omluveni: p.Jeřábek – v zaměstnání 

 
Program: 
1) Zahájení, kontrola plnění usnesení 
2) Smlouva kupní – pozemky 
3) Rozpočtové změny,včetně rozboru hospodaření obce 
4) Osvobození od místního poplatku za svoz TDO 
5) Výjimka z počtu dětí v MŠ 
6) Informace-volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
7) Informace – setkání s důchodci 
8) Prodloužení nájemní smlouvy – byt č. 1 
9) Převzetí  sochy sv. Jana Nepomuckého do majetku obce 
10) Různé 
 
Zapisovatelka: p. Šrámková 
Ověřovatelé zápisu: p. Pelikán,p.Svoboda 
 

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 x členů ZO, 
tedy nadpoloviční většina. Dále přítomné seznámil s programem, hlasováním bylo 
rozhodnuto, že se zasedání bude řídit tímto programem.Kontrolu plnění usnesení 
přednesl pan Svoboda 

      Výsledek hlasování:  8  pro 
2) Starosta obce pan Havelka předložil zastupitelům návrh smluvy na odkup pozemků, 

které obec potřebuje aby splnila potřebnou výměru k případnému vybudování cest 
v rámci KPÚ, které probíhají v obci. Cena vykupovaných pozemků byla stanovena dle 
Soupisu nároků zpracovaného v rámci KPÚ.Záměr vykoupit pozemky byl zveřejněn 
na úřední desce obecního úřadu od 5.8. 2009 do 28.8. 2009 
Usnesení:  
ZO schvaluje uzavření smlouvy kupní s  panem B. Š, bytem Rozsochatec panem M. Š, 
bytem Rozsochatec , paní L. Š., bytem Rozsochatec  a panem L. Š., bytem 
Rozsochatec na základě které jmenovaní prodávají Obci Rozsochatec pozemky 
evidované v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem (PK) prac.č. 
85/1,87/1,161/2 a 589 dále pak pozemek evidovaný v kat. nemovitostí zjednodušeným 
způsobem jako parcela č.parc.(GP) 584/25 za cenu uvedenou v Soupisu nároků pro 
LV 302 a 34. Záměr vykoupit pozemky byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu 
od 5.8. 2009 do 28.8. 2009. Náklady spojené se sepsáním smlouvy a její registrací 
hradí obec Rozsochatec. 
Výsledek hlasování: 8  pro 
 



3) Paní Šrámková seznámila přítomné s návrhem rozpočtových změn evidovaných pod 
poř. č. 3 a 4. Pak přednesla rozbor hospodaření za období 1-8/2009. 
Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové změny poř.č.3 a 4 a hospodaření obce za období   
1-8/2009 

            Výsledek hlasování:8  pro           
 

4) Starosta obce předložil ZO žádost paní V. C., která se v naší obci přihlásila k trvalému 
pobytu v domě své matky Rozsochatec . Jmenovaná žádá o osvobození od úhrady 
místního poplatku za svoz domovního odpadu. Žadatelka uvádí, že se v obci nezdržuje 
a ani nebude zdržovat, z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí. 
Usnesení: ZO  rozhodlo o osvobození od úhrady místního poplatku za svoz  
domovního odpadu pro paní V. C. bytem Rozsochatec po dobu jejího pobytu 
v zahraničí. 

      Výsledek hlasování: 8  pro 
 
5) Ředitelka ZŠ a MŠ v Rozsochatci požádala o udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí 

v mateřské školce pro školní rok 2009/2010. 
      Usnesení: ZO rozhodlo stanovit s účinností od 1.9.2009 výjimku z nejvyššího počtu 

dětí na 29 podle par. 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění. 
      Výsledek hlasování: 8 pro 
6) Starosta obce informoval přítomné o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu   

ČR. Oznámil, že nejnižší stanovený počet členů OKVK bude  v naší obci 5 (4 členové 
+ zapisovatelka), zapisovatelkou jmenoval paní Danu Šrámkovou, pro kandidující 
politické strany,hnutí a seskupení  jsou k propagaci určeny vývěsky na hrázi rybníka a 
u železničního přejezdu. 

 
7) Dále starosta informoval, že podle zatím ještě nepotvrzené zprávy se bude setkání 

seniorů DSo konat dne 7.11. 2009 v Olešné, všichni pozvaní obdrží pozvánky. 
8) Nájemní smlouva na pronájem bytu č. 1 byla  uzavřena do 31.12.2009 . V termínu do 

30.09.2009 musí být odsouhlasena  dohoda o prodloužení  platnosti uvedené nájemní 
smlouvy. 
Usnesení: ZO Rozsochatec schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na pronájem bytu 
č. 1 v domě čp. 19 nájemci  S. I. do 31.12.2010. 

      Výsledek hlasování: 8 pro 
9) Obec Rozsochatec místním šetřením zjistila, že na jejím pozemku parc. č. 46/1 v k.ú. 

Rozsochatec se nachází  socha sv. Jana Nepomuckého a začala zjišťovat majitele. Na 
výzvu zveřejněnou na úřední desce od  15.2.2009 do 20.08.2009 se nikdo nepřihlásil, 
proto  uvedený opuštěný předmět kulturní hodnoty převezme obec do svého 
vlastnictví.                                                                                             
Usnesení: ZO Rozsochatec schvaluje převzetí opuštěného předmětu kulturní hodnoty  
do majetku obce  ve výši 1,00 Kč (zák.č. 304/2008 Sb., o účetnictví, § 25 odst.1 písm. 
k)   
Výsledek hlasování 8 pro                                                                                                                                    

10) Závěrem starosta seznámil přítomné  s výsledky žádostí o dotace. 
p. Zadinová se zajímala jak je to s obsazením bytu č. 3 v obecním domě. Odpověděl jí 
starosta, že zatím nejsou žádní zájemci, kteří by splňovali kritéria. 
 

Závěrem poděkoval starosta všem za účast a jednání ZO ukončil v 20.00 hod. 
 
 



Zápis ověřil : …………………………    Starosta obce: …………………………… 
 
                     ………………………… 
 
Zapsala:       ………………………… 
  
 
Datum pořízení zápisu: 2.9.2009 

 


