
Z á p i s  č. 7 

 z veřejného  zasedání zastupitelstva  Obce Rozsochatec, které se  konalo ve 

středu 22. prosince 2010 od 18.00 hod. ve velké zasedací síni obecního 

úřadu 

 
Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Novák, p.Halák, p.Pelikán.p. Pazderka, p. Jeřábek 

                3 občané – viz listina přítomných 

Omluveni: p. Krédl , p. Zadinová – v zaměstnání 

 

 

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

ověřovatelů zápisu 

2. Rozpočtové změny 

3. Hospodaření obce 

4. Rozpočet obce na rok 2011 

5. Rozpočtový výhled na roky 2013-2014 

6. Prodej pozemku 

7. Ţádost o finanční příspěvek –Centrum pro zdravotně postiţené kraje Vysočina 

8. Prominutí úroků z půjčky TJ Sokol 

9. Dodatek ke smlouvě – ODAS Ţďár nad Sáz. 

10. Odměny za výkon funkce - starosta 

11. Odměny za výkon funkce – místostarosta 

12. Ceník svozu TDO pro podnikatele 

13. Rozpočet DSO Krupsko 

14. Různé 

 

Zapisovatelka: p. Šrámková 

Ověřovatelé zápisu: p.Jeřábek, p. Novák 

 

1) Veřejné zasedání ZO Rozsochatec zahájil a řídil starosta obce p. Václav Havelka, který  

přivítal přítomné, konstatoval, ţe zasedání bylo svoláno řádně a včas v souladu 

s ustanovením §91 a §93 zákona o obcích. Informoval, ţe  je přítomno 7 členů ZO, tedy 

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

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

ověřovatele zápisu p.Jeřábka,p.Nováka.Kontrolu plnění usnesení přednesl pan Svoboda, 

konstatoval, ţe Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu 

vzneseny ţádné námitky. 

 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 07/2010/01 
ZO Rozsochatec schvaluje upravený program jednání 

ZO Rozsochatec volí 

p.Jeřábka  a p. Nováka ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva obce č. 07/2010. 

Výsledek hlasování:   Pro  7   Proti ................ Zdrţeli se ................ 

 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 



2) Návrh na provedení rozpočtového opatření  poř. č.5 přednesla hospodářka obce 

p.Šrámková. Zastupitelstvo obce přijalo návrh usnesení. 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 07/2010/02 

ZO Rozsochatec schvaluje rozpočtové opatření evidované pod poř. číslem 5 

Výsledek hlasování:   Pro  7  Proti ................ Zdrţeli se ................ 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

3) P. Šrámková přednesla zprávu o hospodaření obce za období 09 – 11/2010 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 07/2010/03 

ZO Rozsochatec schvaluje zprávu o hospodaření za období 09-11/2010 

Výsledek hlasování:   Pro   7      Proti ................ Zdrţeli se  

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

4) Návrh rozpočtu zpracoval finanční výbor. Zveřejněn byl na úřední desce obec. úřadu od 

26.11.2010 do 16.12.2010 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 07/2010/04 

ZO Rozsochatec schvaluje rozpočet na rok 2010 

Výsledek hlasování: Pro       7    Proti ….. Zdrţeli se ………. 

Usnesení č. 4 bylo schváleno 

 

5) Rozpočtový výhled  na roky 2013-2014 zpracoval finanční výbor. Zveřejněn byl na úřední 

desce OÚ od 26.11.2010 do 16.12.2010 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 07/2010/05 

ZO Rozsochatec schvaluje rozpočtový výhled na roky 2013-2014 

Výsledek hlasování : Pro    7       Proti ……. Zdrţeli se ….. 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

6) Pan Beránek Milan, bytem Nábřeţí Závodu Míru 2737, 53002 Pardubice poţádal o 

odprodej pozemku č. parc. 167/32 o rozměrech 60 m
2
 v kat. území Rozsochatec. Záměr 

byl zveřejněn na úřední desce od 26.11.2010 do 16.12.2010 

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

ZO Rozsochatec schvaluje prodej pozemku č.  parc. 167/32 v k.ú. Rozsochatec o výměře 60 

m
2
 panu Milanu Beránkovi bytem nábřeţí Závodu Míru č.p. 2737, Pardubice.za cenu 

stanovenou znaleckým posudkem. Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady spojené 

s převodem pozemku. Smlouva musí být sepsána do konce roku 2011. 

Výsledek hlasování : Pro   7       Proti           Zdrţeli se 

Usnesení č. 6 bylo schváleno 

 

7) Centrum pro zdravotně postiţené kraje Vysočina, pracoviště Havlíčkův Brod poţádalo o 

finanční příspěvek na činnost. 

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

ZO Rozsochatec neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postiţené 

kraje Vysočina se sídlem v Havlíčkově Brodě 

Výsledek hlasování : Pro     7     Proti           Zdrţeli se 

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

8) ZO Rozsochatec rozhodlo na svém zasedání dne o poskytnutí půjčky TJ Sokol 

Rozsochatec na pokrytí stavebních nákladů při přestavbě sportovní kabiny. TJ Sokol 

Rozsochatec poţádala o prominutí úroků . 



Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 07/2010/08 

ZO Rozsochatec schvaluje prominutí úroků z půjčky TJ Sokol Rozsochatec ve výši Kč 

1685,00 Kč 

Výsledek hlasování : Pro    7       Proti             Zdrţeli se 

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

9) Starosta obce seznámil přítomné s dodatkem ke smlouvě o nakládání s odpadem uzavřené 

dne 15.12.1999 s firmou Miloslav Odvárka ODAS Ţďár nad Sázavou. Cena pro rok 2011 

je stanovena bez DPH na Kč 61932,00. Ostatní body smlouvy zůstávají nezměněny. 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 07/2010/09 

ZO Rozsochatec schvaluje dodatek ke smlouvě o nakládání s odpadem uzavřené dne 

15.12.1999 s firmou Miloslav Odvárka ODAS Ţďár nad Sázavou. Cena pro rok 2011 je 

stanovena bez DPH na Kč 61932,00. Ostatní body smlouvy zůstávají nezměněny. 

Výsledek hlasování :Pro     7       Proti           Zdrţeli se 

 

10) Zastupitelé se seznámili se zněním nařízení vlády č. 375/2010 z 17. prosince 2010, o 

odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 07/2010/10 

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

za výkon funkce neuvolněného starosty dle nařízení vlády č. 375/2010 ze dne 17. prosince 

2010, příloha č. 1, řádek 1, sloupec 6 v plné výši a příplatek podle počtu obyvatel obce dle 

přílohy č. 1, řádek 1 sloupec 9 ve výši 771 Kč na kaţdých 100 obyvatel.Tato odměna bude 

neuvolněnému starostovi vyplácena od 1.1.2011. 

Výsledek hlasování:   Pro    7       Proti ................ Zdrţeli se ................ 

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

 

11) Zastupitelé se seznámili se zněním nařízení vlády č. 375/2010 z 17. prosince 2010, o 

odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 07/2010/11 

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

za výkon funkce neuvolněného místostarosty dle nařízení vlády č. 375/2010 ze dne 17. 

prosince 2010, příloha č. 1, řádek 1, sloupec 7 v plné výši a příplatek podle počtu obyvatel 

obce dle přílohy č. 1, řádek 1 sloupec 9 ve výši 751 Kč na kaţdých 100 obyvatel.Tato odměna 

bude neuvolněnému místostarostovi vyplácena od 1.1.2011. 

Výsledek hlasování:   Pro    7      Proti ................ Zdrţeli se ................ 

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

 

12) Ceník za sluţby - sběr TDO v roce 2011 pro právnické a fyzické osoby podnikající. Byla 

navrţena  částka 1000 Kč ročně za 1 popelovou nádobu 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 07/2010/12 

ZO schvaluje ceník za TDO v roce 2011 pro právnické a fyzické   osoby podnikající.Částka 

1000 Kč ročně za 1 popelovou nádobu. 

Výsledek hlasování:   Pro    7        Proti …............. Zdrţeli se …............. 

Usnesení č. 12 bylo schváleno. 

 

13) Zastupitelé se seznámili s rozpočtem DSO Krupsko na rok 2011, který byl zveřejněn na 

úřední desce  od 20.11.2010 do 20.12.2010 



Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 07/2010/13 

ZO Rozsochatec schvaluje rozpočet DSO Krupsko na rok 2011 

Výsledek hlasování:   Pro    7        Proti …............. Zdrţeli se …............. 

Usnesení č. 13 bylo schváleno. 

 

14) Závěrem starosta obce popřál všem přítomným šťastné a veselé svátky vánoční a hodně 

zdraví, pohody a pracovních úspěchů v novém roce. 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19 ,30 hod. 

 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 23.12. 2010 

 

Zapisovatel: 

 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 


