
Z á p i s  č. 6 

 z veřejného  zasedání zastupitelstva  Obce Rozsochatec, které se  konalo ve 

středu 24. listopadu 2010 od 18.00 hod. ve velké zasedací síni obecního 

úřadu 

 
Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Novák, p., p. Zadinová,p.Pelikán.Krédl,p. Pazderka, p. 

Jeřábek 

                2  občané – viz listina přítomných 

Omluveni:  

 

 

1. Zahájení,kontrola  plnění usnesení z předchozího zasedání,určení zapisovatele a 

ověřovatelů zápisu 

2. Rozpočtové změny 

3. Volba zástupce obce do školské rady 

4. Odměny za výkon funkce- starosta 

5. Odměny za výkon funkce - místostarosta 

6. Zimní údržba 

7. Stanovení inventarizační komise 

8. Různé 

 

Zapisovatelka: p. Šrámková 

Ověřovatelé zápisu: p.Pazderka p. Pelikán 

 

1) Veřejné zasedání ZO Rozsocahtec 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 9 členů ZO, tedy 

nadpoloviční většina. Dále přítomné seznámil s programem, hlasováním bylo rozhodnuto, 

že se zasedání bude řídit tímto programem navrhl zapisovatelku paní Šrámkovou a 

ověřovatele zápisu pPazdeerku,p. Pelikána.Kontrolu plnění usnesení přednesl pan 

Svoboda, konstatoval, že Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly 

k němu vzneseny žádné námitky. 

 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 06/2010/01 
ZO Rozsochatec schvaluje upravený program jednání 

ZO Rozsochatec volí 

p.Pazderku  a p. Pelikána ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva obce č. 06/2010. 

Výsledek hlasování:   Pro  9  Proti ................ Zdrželi se ................ 

 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 

2) Návrh na provedení rozpočtového opatření  poř. č.4 přednesla hospodářka obce 

p.Šrámková. Zastupitelstvo obce přijalo návrh usnesení. 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 06/2010/02 

ZO Rozsochatec schvaluje rozpočtové opatření evidované pod poř. číslem 4 

Výsledek hlasování:   Pro  9  Proti ................ Zdrželi se ................ 



Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

3) Starosta obce pan Václav Havelka přednesl návrh na jmenování zástupce obce do školské 

rady při ZŠ a MŠ v Rozsochatci. Na tuto funkci navrhl zastupitelku paní Marii Zadinovu 

 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 06/2010/03 

ZO Rozsochatec volí zástupcem obce do školské rady při MŠ a ZŠ Rozsochatec paní 

Marii Zadinovou 

Výsledek hlasování:   Pro 8   Proti ................ Zdrželi se 1 Zadinová 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

4) Předsedající navrhl aby neuvolněný starosta pobíral odměnu za výkon funkce ve 
stejné výši jako v předchozím volebním období 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 06/2010/04 

ZO Rozsochatec v souladu s § 72 a  § 84 odst. 2 písmeno n) zákona o obcích stanoví 

odměnu za výkon funkce neuvolněného starosty ve stejné výši jako v minulém volebním 

období 

Výsledek hlasování:   Pro  9  Proti ................ Zdrželi se ................ 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

 

5) Předsedající navrhl aby neuvolněný místostarosta pobíral odměnu za výkon 
funkce ve stejné výši jako v předchozím volebním období 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 06/2010/05 

ZO Rozsochatec v souladu s § 72 a  § 84 odst. 2 písmeno n) zákona o obcích stanoví 

odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty ve stejné výši jako v minulém 

volebním období 

Výsledek hlasování:   Pro  9  Proti ................ Zdrželi se ................ 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

6) Předsedající navrhl aby smlouva na provádění zimní údržby místních kominikací byla 

uzavřena s firmou Statek Lesolg s.r.o. Rozsochatec.  

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 06/2010/06 

ZO Rozsochatec schvaluje uzavření smlouvy na zimní údržbu místních komunikací 

s firmou Statek Lesolg s.r.o. Rozsochatec, na období od 1.12.2010 do 31.12. 2011 
 

Výsledek hlasování:   Pro  9  Proti ................ Zdrželi se ................ 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

7) Starosta obce pan Havelka vydal příkaz k provedení inventarizace  majetku a závazků 

obce a navrhl předsedu a členy inventarizační komise. Předsedou inventarizační komise 

navrhl pana Nováka členy  p. Haláka,p. Pelikána 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 06/2010/07 

ZO Rozsochatec volí předsedu inventarizační komise p.Nováka 

ZO Rozsochatec volí členy inventarizační komisep. Haláka,pana Pelikána 

ZO Rozsochatec ukládá předsedovi a členům inventarizační komise  provedení inventur 

majetku a závazků obce k datu 31.12.2010.  



ZO Rozsochatec ukládá inventarizační komisi předložit po provedení inventarizace 

zprávu. 

Výsledek hlasování:   Pro  9  Proti ................ Zdrželi se ................ 

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19 ,00 hod. 

 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Příkaz starosty k provedení inventarizace 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 25.11. 2010 

 

Zapisovatel: 

 

 

Ověřovatelé: ............................................. dne ........................................... 

 

.............................................. dne ........................................... 

 

Starosta:       .............................................. dne ........................................... 

 

 

 

 


