Z á p i s č. 1
z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve
středu 17. března 2010 od 18.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu
Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Novák, p. Jeřábek , p. Halák,p.Pelikán
9 občanů– viz listina přítomných
Omluveni: p.Krédl,p. Zadinová,p. Stehno – v zaměstnání
Program:
1) Zahájení, kontrola plnění usnesení
2) Inventarizace za rok 2009
3) Hospodaření obce 2009
4) Půjčka - SOKOL
5) Projekt – Naše školka
6) Projekt - oprava sochy sv. Jana Nepomuckého
7) Projekt – sekání trávy v průjezdních úsecích
8) Program obnovy venkova rok 2010
9) Dodatek k nájemní smlouvě pro rok 2010 – LD Štoky
10) Nájemní smlouva - Kadeřnictví
11) Příspěvek včelaři
12) Příspěvek – Centrum pro zdravotně postižené
13) Příspěvek ČSŽ Rozsochatec
14) Hostování spisové služby, ZŠ Rozsochatec
15) Informace starosty – rozhodnutí o vedení účetnictví ZŠ zjednodušeným
způsobem
16) Zápis do kroniky obce za rok 2009
17) Informace – Tříkrálová sbírka
18) Informace – cena svozu TDO pro rok 2010
19) Informace – Setkání se ženami
20) Informace - Stavění a kácení máje
21) Informace – Soutěž Vesnice roku
22) Informace – ranní autobus do Chotěboře
23) Opravy- čp. 19 (plyn kotel,dveře,odvodnění,),VO, komunikace – po obci,
k Pacasům – materiál ODAS,plot u MŠ
24) Oprava komunikací – KPÚ (výběr – k Jahodovu, k Bártlům, k Zálesí
25) Hospodářský výsledek přísp.org. ZŠ a MŠ Rozsochatec
26) Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
27) 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 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
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2) Se závěry z provedené inventarizace majetku obce seznámil přítomné
předseda inventarizační komise pan Halák Jar.
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2010/02
• ZO Rozsochatec schvaluje zápis z provedené inventarizace majetku
obce Rozsochatec k 31.12.2009
Výsledek hlasování: 6 pro
3) Výsledky hospodaření za poslední čtvrtletí 2009 přednesla p. Šrámková
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2010/03
• ZO Rozsochatec schvaluje přednesenou zprávu o hospodaření obce za
IV. Čtvrtletí 2009
Výsledek hlasování : 6 pro
4) Předseda TJ SOKOL Rozsochatec požádal obec o zapůjčení finančních
prostředků ve výši 337 tis. Kč. TJ Sokol získala v rámci grantového programu
337 tis.Kč dotaci na přestavbu sportovní kabiny u fotbalového hřiště. Finanční
prostředky jí budou uvolněny po předložení závěrečné zprávy a vyúčtování.
Na překlenutí časového nesouladu žádají o krátkodobou půjčku.
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2010/04
• ZO Rozsochatec schvaluje poskytnutí krátkodobé půjčky ve výši 337
tis. Kč pro TJ Sokol Rozsochatec. Půjčené finanční prostředky budou
použity na opravu fotbalové kabiny. Půjčka bude vrácena do
12/ 2010, sjednaný úrok 0,5 %, bude uhrazen do 12/2010
Výsledek hlasování: 6 pro,
5) Starosta obce pan Václav Havelka seznámil přítomné se žádostí o poskytnutí
podpory z FV v rámci grantového programu „Naše školka“. Celkový rozpočet
projektu je 172 000 Kč, požadovaná výše podpory činí 86 000 Kč.
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2010/05
• ZO Rozsochatec schvaluje podání žádosti o poskytnutí podpory z FV
na grantový program „Naše školka“
Výsledek hlasování: 6 pro
6) Starosta obce pan Václav Havelka seznámil přítomné se žádostí z programu
„ČSOB a Poštovní spořitelna pro podporu regionů“. Program podporuje
komunitní projekty v celé České republice.Program si klade za cíl zvýšit zájem
občanů o dění v jejich regionu a povzbudit je k vlastní aktivitě, stimuluje
upevnění „obyčejných“ dobrých sousedských vztahů a partnerství mezi
občany, neziskovými organizacemi,podnikateli a veřejnou správou.Podporuje
projekty, které mají pozitivní dopad na komunitu,protože do realizace aktivně
zapojí místní obyvatele. Celkový rozpočet projektu je 98 500 Kč, požadovaná
výše podpory činí 48 250 000 Kč. Žádost je zaměřena na opravu sochy Sv.
Jana Nepomuckého
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2010/06
• ZO Rozsochatec schvaluje podání žádosti o poskytnutí podpory z
programu „ČSOB a Poštovní spořitelna pro podporu regionů“.Na
opravu sochy Sv. Jana Nepomuckého
Výsledek hlasování: 6 pro
7) Opět jsme jako v předchozích letech podali žádost o dotaci na údržbu veřejné
zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina
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Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2010/07
• ZO Rozsochatec schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z na
údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina
Výsledek hlasování. 6 pro
8) Zast. kraje schválilo zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje
Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny.V souladu s těmito
zásadami byla podána žádost na opravu budov MŠ a ZŠ. Předpokládané
náklady projektu cca 280,00 tis. Kč, požadovaná dotace 50 %, vlastní zdroje
50 %. V budově MŠ proběhne výměna dřevěných oken za plastová a v
budově ZŠ budou vyměněny staré vchodové dveře za plastové.
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2010/08
• ZO Rozsochatec schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci
Programu obnovy venkova Vysočina v roce 2010. V případě, že bude
dotace bude obci přiznána ZO pověřuje starostu podepsáním smlouvy
s dodavateli. Na základě poptávkového řízení byla pro dodávku dveří
do ZŠ Rozsochatec vybrána firma VEKRA-okna, Jaselská 25, Kolín
III.Dodavatelem výměny oken a dveří v budově MŠ byla vybrána firma
EURO-Jordán, s r.o.,Brodská 1836/8, Žďár nad Sázavou
Výsledek hlasování : 6 pro
9) LD Štoky, se sídlem ve Štokách čp. 261, předložilo členským obcím návrh
„Dodatku k nájemní smlouvě č. 15/2006 pro rok 2010. Výše nájemného byla
stanovena dohodou a činí 3,000.00 Kč za 1 ha pronajímané půdy za rok
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2010/09
• ZO Rozsochatec schvaluje „Dodatek k nájemní smlouvě č. 15/2006 pro
rok 2010“ . Výše nájemného v LD Štoky činí 3 000,00 Kč za 1 ha
pronajímané půdy za rok, tj. 12 052,00 Kč/rok
Výsledek hlasování : 6 pro
10) Kadeřnice p. Pešoutová požádala o rozšíření nájemní smlouvy v nebytových
prostorách obecního úřadu č.p. 97 za účelem poskytování dalších služeb –
modelování nehtů, manikúra,
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2010/10
• ZO Rozsochatec schvaluje změnu nájemní smlouvy pro p. V.P, bytem
Jahodov čp. 11. Změna bude provedena k datu 1. 4. 2010. Nájemce
bude využívat nebytové prostory v budově čp. 97 k provozování služeb
kadeřnictví , modelování nehtů a manikúry.
K dispozici budou prostory v úterý,čtvrtek,pátek, sobotu a neděli.
Nájemné je stanoveno na Kč 300,00 měsíčně, v ceně je zahrnuta
spotřeba el. energie, vody, vytápění a odvoz odpadků.
Výsledek hlasování: 6 pro
11) Český svaz včelařů, o.s. základní organizace Chotěboř požádali o poskytnutí
finančního příspěvku na činnost v r.2010. Příspěvek bude sloužit především
k zajištění léčení včelstev a k další, především osvětové činnosti.
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2010/11
• ZO Rozsochatec schvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro ZO
Českého svazu včelařů, o.s. v Chotěboři ve výši 2,0 tis. Kč
Výsledek hlasování : 6 pro
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12) Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina požádalo o finanční
příspěvek na činnost pro rok 2010.
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2010/12
• ZO Rozsochatec neschvaluje poskytnutí příspěvku na činnost pro
Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina se sídle v Havl.
Brodě, Dobrovského ul. 2915
Výsledek hlasování : 6 pro
13) ČSŽ základní organizace Rozsocahtec požádal o příspěvek na činnost v roce
2010
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2010/13
• ZO Rozsochatec schvaluje poskytnutí příspěvku na činnost ZO ČSŽ
v Rozsochatci v roce 2010 ve výši 3 000,00 Kč
Výsledek hlasování: 6 pro
14) Hostování spisové služby pro ZŠ a MŠ Rozsochatec
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2010/14
• ZO Rozsochatec schvaluje tímto usnesením hostování spisové služby
na ORP Havlíčkův Brod pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ
Rozsochatec
Výsledek hlasování: 6 pro
15) Starosta obce seznámil přítomné s vydaným rozhodnutím, že příspěvková
organizace ZŠ a MŠ Rozsochatec povede s účinností od 1.1.2010 účetnictví
ve zjednodušeném rozsahu.
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2010/15
• ZO Rozsochatec bere na vědomí rozhodnutí starosty obce pana
Václava Havelky, že příspěvková organizace ZŠ a MŠ Rozsochatec
povede s účinností od 1.1. 2010 účetnictví ve zjednodušeném rozsahu
Výsledek hlasování: 6 pro
16) Kronikářka obce paní Lenka Hyršová předložila ke schválení koncept zápisů
do obecní kroniky za rok 2009.
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2010/16
• ZO schvaluje koncept zápisu do kroniky obce za rok 2009
Výsledek hlasování : 6 pro
17) Starosta obce informoval přítomné o výsledku „Tříkrálové sbírky
r 2010“.V naší obci a Čachotině se vybralo celkem 21 310,00 Kč. Starosta
všem štědrým dárcům poděkoval.
18) Dále starosta seznámil se sdělením firmy Miloslav Odvárka-ODAS, Žďár nad
Sázavou, která v naší obci provádí sběr komunálního odpadu, že cena pro
rok 2010 zůstává stejná. Z tohoto důvodu nepřistoupila obec ke změně
obecně závazné vyhlášky pro rok 2010 a cena za svoz domovního odpadu
zůstává pro občany ve stejné výši jako v loňském roce, tj. 300,00 Kč za osobu
přihlášenou k trvalému pobytu. Stejné zůstává i osvobození od poplatků .
19) Jako každoročně pořádají zastupitelé obce „Setkání se ženami“, které se
uskuteční v sobotu 27. března 2010 od 14,00 hod. V programu zahrají a
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zazpívají ženám žáci paní učitelky Laštovičkové z Havl.Brodu, pak bude
následovat ukázka líčení a kosmetiky. Přítomné ženy čeká i malé občerstvení.
20) Jak už se stalo dobrou tradicí i v letošním roce proběhne „Stavění a kácení
máje“. Máj bude postavena v sobotu 1. května 2010. Kácení spojené
s doprovodným programem bude v sobotu 22. května 2010. V květnu se ještě
občané mohou těšit na ukázku z konce 2. světové války, kdy nám dne 15.
května 2010 skupina vojenské historie připomene události spojené
s přepadením německého vojenského vlaku na rozsochateckém nádraží.
21) Soutěž Vesnice roku – zastupitelé se seznámili s podmínkami přihlášky do
soutěže. Zároveň přednesli návrh „programu obnovy venkova obce
Rozsochatec
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2010/21
• ZO obce Rozsochatec schvaluje podání přihlášky do soutěže „Vesnice
roku 2010“
• ZO obce Rozsochatec schvaluje „Program obnovy venkova obce
Rozsochatec“
Výsledek hlasování: 5 pro, 1 se zdržel(Jeřábek)
22) Protože se stále množí stížnosti na dopravu dětí a občanů v ranních hodinách
do Chotěboře požádal starosta o vyjádření jak Krajský úřad kraje Vysočina,
tak i vedoucího obchodní oblasti firmy Veolia Transport Východní Čechy a.s.
pana Kotlase. Jako odpověď mu byl zaslán přehled obsazenosti linky
600280/14 a 600050/3, která dopravu v ranních hodinách zajišťuje,
z uvedeného vyplývá, že nebyla ve dnech 18.1-4.2. překročena kapacita
autobusu. Ke skutečnosti, že druhý autobus soukromého dopravce často
nejezdí bylo řečeno, že jediným řešením je odebrání licence. Soukromý
autobus nejel např. 11.3. 10 a v několika předchozích dnech.Občané si stěžují
i na to, že soukromý dopravce opakovaně nevydává dětem jízdenky.Stále
platí, že žáci ZŠ a studenti středních škol dojíždějí na vyučování, které začíná
v 8,00 hod. pozdě. Občané se nemohou dostat k lékaři, do zaměstnání a na
nákupy.
23) Dále pan starosta zrekapituloval opravy, které je třeba v letošním roce
zajistit.Jedná se především :
 Opravu plynového kotle v budově čp. 19
 Výměnu rozbitých dveří v čp.19
 Opravu podlahy v čp. 19
 Odvodnění budovy čp.19
 Opravy veřejného osvětlení
• Opravy místních komunikací – po obci, k Jahodovu
 Opravu plotu kolem MŠ
 Poškozené střechy po sněhové nadílce
24) V rámci dokončení komplexních pozemkových úprav je možné požádat o
dotaci na opravu tří páteřních komunikací. Z rozpočtu obce musí být
zpracován a uhrazen projekt. Byly vytipovány místní komunikace –
k Jahodovu, k Bártlům, k Zálesí

5

25) Paní Šrámková seznámila přítomné s výsledkem hospodaření příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Rozsochatec za rok 2009. Hospodářský výsledek za rok
2009 činí 422,23 Kč. Zároveň seznámila přítomné s návrhy na vypořádání
hospodářského výsledku příspěvkové organizace.
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2010/25
• ZO schvaluje zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ v Rozsochatci a schvaluje
převod hospodářského výsledku ve výši 422,23 Kč,do fondu rezervního
Výsledek hlasování:6 pro
26) Starosta obce stanovil minimální počet členů OKVK pro volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 28. a 29. května
2010. Okrsková volební komise bude mít minimálně 5 členů.
27) Diskuse:
Starosta obce pan Havelka informoval přítomné, že na základě četných dotazů a
připomínek občanů požádá Povodí Vltavy s.p., provoz Havlíčkův Brod o znovu
vyčištění Břevnického potoka v obci. Stále hrozí záplavy a přívalové deště.
Dále starosta poprosil občany, aby neodkládali pytle s odpadky vedle popelnic.
Svozová firma nemá povinnost pytle sbírat a vyvážet. Dochází k jejich protržení a
rozsypání.
Závěrem poděkoval starosta všem za účast a jednání ZO ukončil v 20.00 hod.

Zápis ověřil : …………………………

Starosta obce: ……………………………

…………………………

Zapsala:

…………………………

Datum pořízení zápisu: 18.03.2010
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