
                                                     
Z á p i s  č. 2 
 z veřejného  zasedání zastupitelstva  Obce Rozsochatec, které se  konalo v 
pondělí 23.dubna 2012 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu 
 
Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek, p.Halák, , p. Krédl,p.Novák. p. Mišta, p. 

Pelikán, p. Pazderka 
                  1 občan – viz listina přítomných 
Omluveni:  
 
Program: 
1) Zahájení, kontrola plnění usnesení 
2) Zápis z provedené kontroly hospodaření za rok 2011 
3) Závěrečný účet obce 
4) Hospodaření obce za I. čtvrtletí 2012 
5) Rozpočtové změny 
6) Nájemní smlouva – nebytové prostory v č.p. 97 
7) Informace 
8) Projednání konceptu zápisu do kroniky obce 
9) Žádost o provedení auditu 
10) Smlouva o dílo – projekt cesty 
 
 
1) Zahájení, kontrola plnění usnesení 
Zapisovatelka: p. Šrámková 
Ověřovatelé zápisu: p. Pelikán  , p. Novák  
 
Veřejné zasedání ZO Rozsochatec 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 p. 
Novák ,p.Pelikán.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. 01/2012/01 
ZO Rozsochatec schvaluje upravený program jednání 
ZO Rozsochatec volí p.Novák a  p.Pelikán   ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva obce 
č. 02/2012 
Výsledek hlasování:   Pro   9  Proti ----------- Zdrželi se   
Usnesení č. 1 bylo schváleno. 
 
2) Starosta obce předložil ZO Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 
2011.Zpráva byla zveřejněna  na úřední desce od  21.03. 2012 do  20.04 2012 
.Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 02/2012/02 



ZO bere na vědomí zprávu o výsledku  přezkoumání hospodaření obce za rok 2011.Zpráva 
byla zveřejněna  na úřední desce od  21.03. 2012 do 20.04.  2012 
Výsledek hlasování:   Pro  9  Proti ------------- Zdrželi se ---------------- 
 
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 
 
3) Starosta obce předložil ZO závěrečný účet obce. Informace byla zveřejněna na úřední 
desce obecního úřadu od  21.03.2012 do  20.04.2012 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 02/2012/03 
ZO Rozsochatec schvaluje závěrečný účet obce za rok 2011 bez výhrad. Závěr účet byl 
zveřejněn  na úřední desce obce od 21.03. 2012 do  20.04.2012 
Výsledek hlasování:   Pro 9   Proti --------------- Zdrželi se --------------- 
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 
 
4) P. Šrámková přednesla zprávu o hospodaření obce za období 1-3/2012 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 02/2012/04 
ZO Rozsochatec schvaluje přednesenou zprávu o hospodaření obce za I. čtvrtletí 2012 
Výsledek hlasování:   Pro  9  Proti ------------ Zdrželi se -------------- 
Usnesení č. 4 bylo schváleno 
 
5) P. Šrámková přednesla návrh rozpočtových opatřeních evidovaných pod  poř. číslem 1 a 2 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 02/2012/05 
ZO Rozsochatec schvaluje rozpočtové opatření poř. č. 1 a 2 
Výsledek hlasování:   Pro  9  Proti ------------- Zdrželi se ------------ 
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
 
6)ZO se seznámilo s návrhem smlouvy  o nájmu nebytových  prostorů v č.p. 97 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 02/2012/06 
ZO Rozsochatec schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostorů mezi obcí Rozsochatec a 
M. S. bytem Havlíčkův Brod v předloženém znění 
Výsledek hlasování:   Pro     9       Proti …............. Zdrželi se …............. 
Usnesení č. 6 bylo schváleno. 
 
7)Informace – starosta informoval  
o přistavených kontejnerech na bioodpady 
o nákupu pohlednic 
  
  
8) Zastupitelé obce se seznámili s konceptem zápisu do obecní kroniky za rok 2011 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 02/2012/08 
ZO schvaluje koncept zápisu do kroniky obce za rok 2011 
Výsledek hlasování:   Pro  9  Proti -------------------- Zdrželi se ----------------- 
 
Usnesení č. 8 bylo schváleno. 
 
 
9)Starosta obce předložil návrh na  podání žádosti  Krajskému úřadu kraje Vysočina o 
provedení přezkoumání hospodaření za rok 2012  
 
.  



Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 02/2012/09 
ZO Rozsochatec schvaluje podání žádosti o provedení přezkoumání hospodaření obce za rok 
2012 Krajskému úřadu kraje Vysočina včetně dílčího auditu. 
Výsledek hlasování:   Pro  9  Proti ------------ Zdrželi se ------------- 
Usnesení č. 9 bylo schváleno. 
 
10)ZO se seznámilo s návrhem smlouvy o dílo mezi Obcí Rozsochatec a firmou Agroprojekt 
AG s.r.o.,Hrotovická 1184 67401 Třebíč. 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 02/2012/10 
ZO schvaluje Smlouvu o dílo mezi Obcí Rozsochatec a firmou Agroprojekt AG 
s.r.o.,Hrotovická 1184, 674 01 Třebíč v předloženém znění 
Usnesení č. 10 bylo schváleno. 
 
 
 
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20,00 hod. 
 
Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 
 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 24.04.2012 
 
Zapisovatel: 
 
 
Ověřovatelé: ............................................. dne ........................................... 
 

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