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

v pondělí  23. 11.  2009 od 18.00 hod. ve velké zasedací síni obecního 
úřadu 

 
Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Novák, p. Jeřábek ,p.Krédl, p. Stehno,p.Pelikán 
                 7 občanů– viz listina přítomných 
Omluveni: p.Halák,p. Zadinová – v zaměstnání 

 
Program: 
1) Zahájení, kontrola plnění usnesení 
2) Smlouva kupní – pozemky –LD Štoky 
3) Smlouva kupní  
4) Rozpočtové změny 
5) Inventarizační komise 
6) Příkaz k provedení inventarizace 
7) Hospodaření obce za období 1-10/2009 
8) Schválení místních názvů 
9) Zimní údržba MK – smlouva 
10) Pronájem bytu č. 3 
11) Vyhodnocení soutěže „Rozsochatec ve fotografii – II. kolo 
12) Informace – kulturní akce  
 
Zapisovatelka: p. Šrámková 
Ověřovatelé zápisu: p. Stehno,p. Jeřábek 
 
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 7 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:  7  pro 
 

2) Představenstvo LD ve Štokách doporučilo členským městům a obcím prodej pozemků  
v k.ú. Štoky městysi Štoky. Jedná se o pozemky : 
KN 2188/53 o výměře 2 m2, ostatní plocha 
St..p. 756 o výměře 820 m2, vodní dílo odkaliště 
St.p. 753 o výměře 95 m2,technická St vybavenost 
St.p. 754 o výměře 43 m2, vodní dílo,odkaliště 
St.p. 755 o výměře 43m2,vodní dílo,odkaliště 
KN 2188/51 o výměře 1114 m2,ostatní plocha, manipulační plocha 
Představenstvo doporučuje cenu za stavební pozemky 50,00 Kč/m2 a za ostatní plochu 
10,00 Kč/m2.Záměr prodat nemovitý majetek byl zveřejněn na úřední desce od 2.10.09 do 
21.10.2009 
Usnesení: ZO Rozsochatec schvaluje prodej spoluvlastnického podílu geometrickým 
plánem č. 951-40/2009 nově vytvořených pozemků v k.ú. Štoky : 
 KN 2188/53 o výměře 2 m2, ostatní plocha 
St..p. 756 o výměře 820 m2, vodní dílo odkaliště 



St.p. 753 o výměře 95 m2,technická St vybavenost 
St.p. 754 o výměře 43 m2, vodní dílo,odkaliště 
St.p. 755 o výměře 43m2,vodní dílo,odkaliště 
KN 2188/51 o výměře 1114 m2,ostatní plocha, manipulační plocha 
Za cenu 50,00 Kč/m2 za stavební pozemky a 10,00 Kč/m2 za ostatní plochy. 
Výsledek hlasování:  7 pro 

 
3) Tento bod byl po rozpravě přesunut na konec jednání, kdy si ZO vyžádalo 5 minutovou 

přestávku.P. J.  požádal o výměnu pozemků č. parc. 204/17 a poz. (PK) 250/20, které má 
oplocené u svého rod. domku za pozemek 204/14 a 204/3, které jsou využívány jako 
cesta. ZO se seznámilo s podklady a zjistilo, že pozemek, který je využíván jako cesta byl 
v rámci probíhajících  KPÚ P.  zapracován a vymezen v plné výměře do nově vzniklých 
pozemků. Proto nabídlo P. možnost odkoupení pozemků před domem čp. 51 uvnitř obce . 
Zároveň bylo přihlédnuto i k požadavkům vlastníků sousedního pozemku manželů H. 
spočívajících ve zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy ( vyznačeno šrafováním 
v geometrickém plánu č. 160-1676/93 Ing. Vodičky ze dne 28.4. 1994):Geometrický plán 
a návrh notářského zápisu jsou v příloze tohoto zápisu.Záměr prodat nemovitý majetek 
byl zveřejněn na úřední desce od 29.10.09 do 23.11.09 
Usnesení: ZO Rozsochatec schvaluje sepsání notářského zápisu  s manžely P.  o  koupi 
pozemku č. parc. 204/17 a pozemku evidovaným zjednodušeným způsobem jako parcela 
č.  (PK) 250/20v k.ú. Rozsochatec, včetně zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy 
pro vlastníky sousedního pozemku manžele H.( vyznačeno šrafováním v geometrickém 
plánu č. 160-1676/93 Ing. Vodičky ze dne 28.4. 1994). Sjednaná cena  je 2,50 Kč za m2. 
Náklady na sepsání této smlouvy a vklad práv do katastru nemovitostí uhradí manželé 
P..Toto rozhodnutí ZO je platné do 31. 1. 2010. 

      Výsledek hlasování: 7 pro 
4) Paní Šrámková seznámila přítomné s návrhem rozpočtových opatřeních, č.. 5 
      Usnesení: ZO Rozsochatec schvaluje rozp.opatření č. 5 

Výsledek hlasování:  7 pro 
5)-6)Starosta obce pan Havelka  vydal příkaz starosty k provedení inventarizace a ustanovil      

inventarizační komisi ve složení: předseda komise –Halák Jaroslav, členové: p. Novák Jiří 
a Pelikán Pavel 
Usnesení: ZO Rozsochatec schvaluje inventarizační komisi ve složení: předseda komise : 
Halák Jaroslav,členové p.Novák Jiří,p. Pelikán Pavel   
ZO Rozsochatec bere na vědomí příkaz k provedení inventarizace         
Výsledek hlasování:  5  pro, 2 se sdrželi (Novák,Pelikán) 
 

7)  P.. Šrámková seznámila přítomné s hospodařením obce za období 1-10/2009. 
     Usnesení: ZO Rozsochatec schvaluje hospodaření obce za období 1-10/2009 

Výsledek hlasování: 7 pro 
8) Starosta obce pan Václav Havelka předložil návrh místních a pomístních názvů. 

   Usnesení: ZO  Rozsochatec schvaluje  předložený seznam místních a pomístních názvů.           
Seznam je v příloze tohoto zápisu. 

     Výsledek hlasování: 7 pro 
 
9) 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 techniky 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 : 7  pro 
 
10) ZO byla předložena jedna žádost o pronájem bytu č. 3 v domě čp. 19. Žadatel nedoložil 

potřebné podklady  na základě „Pravidel pro přidělování bytů v majetku obce  
Rozsochatec“. Bude písemně vyzván k doplnění, pokud tak neučiní bude jeho žádost 
z evidence vyřazena. 

 
11) Do soutěže Rozsochatec ve fotografii se přihlásilo celkem 11 soutěžících v dětské i 

dospělé kategorii. Byla ustanovena hodnotící komise, která bude zasedat  ve středu 
25.11.09. Vítězové budou informováni a předání cen se uskuteční v neděli 29.11.09 
společně s předvánoční akcí „Jablkobraní“ 

12) Starosta pozval všechny přítomné na předvánoční akci pořádanou ve spolupráci s ČSŽ 
v Rozsochatci nazvanou Jablkobraní, které se bude konat v neděli 29.11.09. Kromě soutěže 
v pečení koláčů a buchet z jablek bude na programu výroba vánoční dekorace, ukázka 
z ozdobného vyřezávání ovoce a zeleniny, výstava fotografií z fotografické soutěže a 
vystoupení ADIVADLA z Havl.Brodu  s pohádkou „Čarovné námluvy“. Na závěr bude u 
MŠ rozsvícen vánoční stromeček a děti ze ZŠ a MŠ zazpívají koledy.  

   Závěrem starosta obce informoval o vybírání stočného a vyzval občany, aby poplatek 
zaplatili v řádném termínu. 

 
Závěrem poděkoval starosta všem za účast a jednání ZO ukončil v 19.20 hod. 
 
 
Zápis ověřil : …………………………    Starosta obce: …………………………… 
 
                     ………………………… 
 
Zapsala:       ………………………… 
  
 
Datum pořízení zápisu: 24.11.2009 

 
 
 


