Z á p i s č. 3
z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve
středu 28. června 2010 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu
Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Novák, p. Jeřábek , p.
Zadinová,p.Pelikán.Krédl,p. Stehno
1 občan– viz listina přítomných
Omluveni: p. Halák - v zaměstnání
Program:
1) Zahájení, kontrola plnění usnesení
2) Stanovení počtu zastupitelů obce pro příští volební období
3) Rozpočtové změny
4) Podpis smlouvy o poskytnutí podpory z FV – grant.progr.“Naše školka“
5) Podpis smlouvy o poskytnutí dotace na údržbu veřejné zeleně
6) Vyhlášení III. ročníku soutěže „Rozsochatec ve fotografii“
7) Plánované opravy v ZŠ a MŠ o prázdninách
Zapisovatelka: p. Šrámková
Ověřovatelé zápisu: p.Novák,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 8 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 informoval o tom, že volby do zastupitelstev obcí byly
stanoveny na 15. a 16. října 2010 proto musí stávající ZO stanovit počet
členů zastupitelstva pro příští volební období.
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2010/02
• ZO Rozsochatec stanovuje v souladu s ust. § 67 zákona o obcích, že
ve denech 15. a 16. října 2010 bude do výše uvedeného zastupitelstva
obce Rozsochatec voleno celkem 9 členů zastupitelstva
Výsledek hlasování: 8 pro
3) Návrh rozpočtových změn evidovaných pod poř. č. 2 přednesla p. Šrámková.
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2010/03
• ZO Rozsochatec schvaluje předložený návrh rozpočtových opatření
pořadové číslo 2
Výsledek hlasování : 8 pro
4) Naše obec obdržela podporu z Fondu Vysočiny v rámci grantového programu
„Naše školka 2010“.Zastupitelé se seznámili se zněním smlouvy.
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2010/04
• ZO Rozsochatec schvaluje podepsání smlouvy o poskytnutí podpory
v rámci grantového programu „Naše školka 2010“ na základě které
obdrží obec Rozsochatec finanční podporu ve výši 86 000,00 Kč na
modernizaci kuchyně v mateřské školce
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Výsledek hlasování: 8 pro,
5) Dne 11. května 2010 rozhodlo Zastupitelstvo kraje Vysočina poskytnout naší
obci dotaci na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje
Vysočina. Naše obec obdrží částku 4 480,00 Kč.
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2010/05
• ZO Rozsochatec schvaluje podepsání smlouvy o poskytnutí dotace na
údržbu veřejné zeleně na veřejných prostranstvích v průjezdních
úsecích obcí podél silnic II. a III. tříd
Výsledek hlasování: 8 pro
6) Starosta obce pan Václav se rozhodl vyhlásit třetí kolo fotografické soutěže
„Rozsochatec ve fotografii“ Pravidla soutěže jsou v příloze tohoto zápisu a
budou zveřejněna na úřední desce obecního úřadu a webových stránkách.
Soutěž bude ukončena vyhlášením vítězů k 31.12.2010.
7) Dále starosta obce informoval o plánovaných opravách, které proběhnou
v období letních prázdnin v základní a mateřské školce, kromě výměny oken a
dveří :
 Vybudování nového plotu u zahrady MŠ
 Odvodnění zahrady MŠ
 Zednické práce – opravy poškozeného zdiva
 Výměna podlahové krytiny na chodbě v MŠ
Dále starosta informoval o připravovaných stavebních úpravách – odvodnění
venkovní zdi obecního domu čp. 19, u jeviště.
Místostarosta pan Svoboda pozval všechny přítomné na oslavy 60. výročí
založení místní TJ SOKOL Rozsochatec, které se budou konat v neděli 4.7.2010
Také poděkoval zastupitelům za pomoc.

Závěrem poděkoval starosta všem za účast a jednání ZO ukončil v 20.00 hod.
Zápis ověřil : …………………………

Starosta obce: ……………………………

…………………………

Zapsala:

…………………………

Datum pořízení zápisu: 28.06.2010
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Pravidla pro soutěž „Rozsochatec ve fotografii“- třetí ročník
Soutěž vyhlašuje starosta obce pan Václav Havelka.
1) Soutěž je určena pro širokou veřejnost, není nutný trvalý pobyt
v obci.
2) Jsou vypsány dvě kategorie, věková hranice do 15 let a nad 15
let, věk se počítá k datu 31.12.2010.
3) Témata pro obě věkové kategorie:
a) Obec a okolí
b) Historické a kulturní dědictví obce a okolí
c) Flóra a fauna Vysočiny
4) Fotografie budou předloženy na CD nebo v papírové podobě o
rozměrech 9x13, 10x15, nosiče CD po vyhodnocení budou
soutěžícím vráceny.
5) Přihlášky s nosiči CD se přijímají osobně, nebo poštou do
31.10.2010
6) Hodnocení provede odborná komise.
7) Vyhodnocení proběhne do 31.12.2010.
8) Vítěz soutěže v každé kategorii obdrží věcný dar. Dále budou
vyhodnocena i druhá a třetí místa v každé kategorii.
9) Slavnostní předání cen vítězům se uskuteční na nejbližším
zasedání zastupitelstva obce.
10) Vítězné fotografie budou zveřejněny na webových stránkách
obce.
11)
Obec Rozsochatec si vyhrazuje právo použít zaslané
snímky k prezentaci obce a pro další účely.
12)
Maximální počet fotografií 10 ks k jednomu tématu.
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