
Z á p i s 
 z veřejného  zasedání zastupitelstva  Obce Rozsochatec, které se  konalo 
v pondělí  21.prosince 2009 od 17.00 hod. ve velké zasedací síni obecního 

úřadu 
 

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

 
Program: 
1) Zahájení, kontrola plnění usnesení 
2) Rozpočet 
3) Rozpočtový výhled 
4) Hospodaření obce 
5) Rozpočet DSO 
6) Rozpočtový výhled DSO 
7) Rozpočtové změny 
8) Ceník svozu TDO pro občany 
9) Ceník svozu TDO pro podnikatele 
10) Pronájem bytu č. 3 v čp. 19 
11) Komplexní poz. úpravy 
12) Odpis pohledávek 
13) Půjčování sálu a přísálí  
14) Školní autobus 
15) Hostování spisové služby 
16) Provádění rozpočtových změn – delegování starosty 
17) Informace   
 
Zapisovatelka: p. Šrámková 
Ověřovatelé zápisu: p.Halák ,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.Kontrolu plnění usnesení přednesl pan Svoboda 

     Výsledek hlasování: 6  pro 
 

2) Návrh rozpočtu zpracoval finanční výbor. Zveřejněn byl na úřední desce obec. 
úřadu od 30.11.2009 do 16.12.2009 

     Usnesení: ZO schvaluje rozpočet na rok 2010. 
     Výsledek hlasování: 6  pro 
3) Rozpočtový výhled obce Rozsochatec zpracoval finanční výbor  na roky 2012 

– 2013. 
    Usnesení: ZO schvaluje rozpočtový výhled na roky 2012 – 2013. 
    Výsledek hlasování: 6 pro 
4) P.. Šrámková seznámila přítomné s hospodařením obce za období 1-11/2009. 
    Usnesení: ZO Rozsochatec schvaluje hospodaření obce za období 1-11/2009 
    Výsledek hlasování: 6 pro 



5) Návrh rozpočtu DSO Krupsko byl zveřejněn na úřední desce od 30.11.2009 
do 16.12.2009 

     Usnesení : ZO Rozsocahtec schvaluje rozpočet DSO Krupsko 
     Výsledek hlasování:6  pro 

 
6) ZO se seznámilo s rozpočtovým výhledem DSO Krupsko na období  2011-

2012. 
     Usnesení: ZO Rozsochatec bere na vědomí rozpočtový výhled DSO Krupsko    

na období 2011-2012 
           Výsledek hlasování: 6 pro 

7) Paní Šrámková seznámila přítomné s návrhem rozpočtových opatření, č.6 
     Usnesení: ZO Rozsochatec schvaluje rozp.opatření č.6 
     Výsledek hlasování: 6  pro 

 
8) ZO Rozsochatec nenavrhlo změnu OZV – svoz domovního odpadu na rok  

2010.Proto cena za svoz domovních odpadů zůstává ve stejné výši jako 
v roce 2009. 

 
9) Ceník za služby - sběr TDO v roce 2010 pro právnické a fyzické osoby 

podnikající. Byla navržena  částka 1000 Kč ročně za 1 popelovou nádobu.  
     Usnesení: ZO schvaluje ceník za TDO v roce 2010 pro právnické a fyzické   

osoby podnikající.Částka 1000 Kč ročně za 1 popelovou nádobu. 
     Výsledek hlasování: 6  pro  

 
10) ZO byla předložena  žádost o pronájem bytu č. 3 v domě čp. 19. Žadatel 

doložil potřebné podklady. Na základě „Pravidel pro přidělování bytů v majetku 
obce  Rozsochatec“bylo konstatováno, že splňuje dané podmínky . 

   Usnesení: ZO Rozsochatec schvaluje pronájem bytu č. 3 v domě čp. 19  
žadateli panu J. P. se synem, bytem H. S.č.p. 108. Smlouva bude uzavřena 
od 1.1.2010. Nájemné bylo stanoveno na Kč 1400,00 měsíčně, spotřebu el. 
Energie,vody hradí nájemce.Smlouva bude uzavřena na dobu 1 roku. 

   Výsledek hlasování: 6 pro 
11) Dne 18.11. 2009 proběhlo v kanceláři obecního úřadu jednání se starosty obcí 

Kojetín a Dolní Krupá ohledně změn katastrálních hranic při KPÚ. 
Usnesení: ZO Rozsochatec schvaluje změny katastrálních hranic při KPÚ 
předložené firmou GB-geodezie,spol.s.r.o.Jihlava na základě jednání se 
starosty sousedních dotčených obcí a Pozemkového úřadu Havl.Brod dne 
18.11. 09. Zápis z jednání je v příloze. 
 Výsledek hlasování: 6  pro 

12) Zastupitelstvu obce byl předložen seznam pohledávek, návrh na odepsání 
některých nedobytných pohledávek zpracoval kontrolní výbor.  
Usnesení: ZO Rozsochatec schvaluje odepsání pohledávek dle seznamu 
zpracovaného kontrolním výborem – viz příloha. Ostatní pohledávky budou 
nadále vymáhány. 
Výsledek hlasování: 6  pro 

13) Zastupitelstvo obce stanovilo pravidla pro půjčování sálu a přísálí na pořádání 
kulturních, sportovních a společenských akcí. 
Usnesení:ZO Rozsochatec neschvaluje půjčování sálu v budově č.p. 19 cizím 
žadatelům za účelem pořádání tanečních zábav, diskoték a celovečerních 
hudebních produkcí. 



Výsledek hlasování: 6 pro 
14)  Od 14.12.2009 byl zrušen autobus pro školní děti. Dle informací  firmy 

VEOLIA Chrudim, pobočka Chotěboř by žáci i ostatní občané měli využívat 
soukromý autobus, který odjíždí z obce v 7,31 hod. tento spoj však v žádném 
případě nepojme všechny cestující. Proto by měli využívat i spoj přes 
Čachotín v 7,32 hod. ten má však dojezd do Chotěboře v 7,55 hod..Žáci a 
studenti tak nestihnou začátek vyučování. Uvedený autobus také nezastavuje 
na zastávce „U hřiště“ a tak dochází k situaci, že se cestující nevejdou do 
soukromého autobusu a následující autobus jim ujede. 
Usnesení: ZO Rozsochatec požaduje aby KÚ kraje Vysočina ve spolupráci 
s dopravci upravil odjezd autobusů tak, aby se žáci a studenti dostali do 
Chotěboře alespoň v 7,45 hod.  
Výsledek hlasování: 6 pro 

15) Hostování spisové služby 
Usnesení: ZO Rozsochatec schvaluje tímto usnesením hostování spisové 
služby na ORP Havlíčkův Brod 
Výsledek hlasování:  6 pro 

16) ZO se rozhodlo delegovat právo provádět rozpočtové změny jednotlivých  
kapitol na starostu obce. 
Usnesení: ZO Rozsochatec deleguje právo provádět rozpočtové změny 
jednotlivých kapitol na starostu obce. Starosta může rozhodnout o 
rozpočtových změnách za  těchto podmínek: 

 
 starosta obce může rozhodnout o rozpočtových změnách do 150 000 

Kč v jedné kapitole 
 každá rozpočtová změna bude projednána a schválena zastupitelstvem 

obce na nejbližším zasedání 
 hospodářka obce povede zvláštní seznam všech rozpočtových změn 

v chronologickém pořadí 
 
17) Starosta obce předožil návrh na podání žádosti o dotaci z POV pro rok 2010. 

V rámci tohoto projektu  jsou navrženy výměny dveří a oken v budovách čp. 
15,19,54. Starosta do nejbližšího zasedání zajistí rozpočet. 

      Starosta obce popřál všem zastupitelům a spoluobčanům příjemné prožití  
vánočních svátků a mnoho zdraví,štěstí a úspěchů v novém roce  

 
Závěrem poděkoval starosta všem za účast a jednání ZO ukončil v 18.30 hod. 
 
 
Zápis ověřil : …………………………    Starosta obce: …………………………… 
 
                     ………………………… 
 
Zapsala:       ………………………… 
  
 
Datum pořízení zápisu: 22.12.2010 

 
 
 



 
 

Seznam navržených pohledávek k odepsání 
 

Rok 2002 Org. 1337  - Facúnová Marie,Rozsochatec čp. 7 – v obci se nezdržuje, údajně 
nežije ani v ČR – 200,00 Kč 
Rok 2003 Org. 1337 –Facúnová Marie, Rozsochatec čp.7 – 200,00 Kč 
Rok 2004 Org. 1337 – Facúnová Marie, Rozsochatec čp.7- 200,00 Kč 
Rok 2005  Org. 1337 – Pospíchalová Markéta, Chotěboř – 104,00 Kč 

• Pospíchalová Markéta ml. Chotěboř- 104,00 Kč 
• Pospíchal Luděk, Chotěboř – 167,00 Kč 

 
Celkem hodnota navržených odepsaných pohledávek  975,00 K 


