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Z á p i s  č. 2 

ze zasedání zastupitelstva  Obce Rozsochatec, které se  konalo ve středu  26.04.2017 od 

18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu 

Přítomni: p.Krédl,  p.Novák, p. Pelikán,p. Mišta ,p.Jelínek,p. Svoboda,p. Halák,  p. Pazderka,  

                   p. Havelka se dostavil  v 18.20 hod., zapojil se do hlasování od bodu 6 

Omluveni:  

občanů  5 viz listina přítomných, host Mgr. Hana Hertlová ředitelka ZŠ a MŠ Rozsochatec 

1)Veřejné zasedání ZO Rozsochatec zahájil a řídil starosta obce p. Jaroslav Krédl, 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 upraveným  programem, hlasováním bylo rozhodnuto, že se zasedání bude řídit tímto 
programem .  Určil zapisovatelku paní Danu Šrámkovou  a  navrhl ověřovatele zápisu p. Mištu 
  a  p. Pelikána    
 
Program: 

1. Zahájení, schválení programu jednání, schválení zapisovatele a ověřovatelů 
2. Smlouva o prodeji akcií  ČSAD BUS Chrudim 

3. Bezúplatný převod stavby  cesty – Pozemkový úřad  

4. Smlouva o věcném břemeni -LD Štoky – ve prospěch E.ON  Distribuce a.s. České Budějovice 

5. Pojistná smlouva – výběr dodavatele 

6. Hospodaření obce – I. čtvrtletí 2017 

7. Rozpočtové změny č.1 a 2 

8. Cenová nabídka - změna ÚP 

9. Cenová nabídka – zpracování projektové dokumentace chodník a přechod u ZŠ 

10. Cenová nabídka – zpracování závěrečné zprávy MMR 

11. Smlouva o zástavním právu –MMR 

12. Provoz Mš po prázdninách 

13. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu  

14. OZV – školské obvody 

15. Sazebník úhrad za poskytování informace podle  zák.č. 173/2006 Sb. 

16. Prodej pozemku obec Ždírec- LD Štoky  

17. Nákup vozidla 

18. Schválení přijetí  finančního daru- ZŠ a MŠ Rozsochatec 

19. Informace, diskuse 
20. Závěr 
 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 02/2017/01 

ZO Rozsochatec schvaluje  upravený program jednání 
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ZO Rozsochatec  volí  p. Mištu  a  p. Pelikána   ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva obce 
č. 02/2017 
 
Výsledek hlasování:   Pro   8     Proti     0   Zdrželi se  0 
  
Usnesení č. 1 bylo schváleno. 
2) Starosta obce požádal firmu NOKOMIS, SE, se sídlem Fryštát, Lešetínská 811/45, PSČ 73301 
Karviná, OČO 01408461 o úhradu akcií společnosti ČSAD BUS Chrudim a.s., se sídlem Chrudim, Na 
Ostrově 177, PSČ 53701, IČO 60108835. Za 25 ks akcií obec obdrží celkem 31 900,00 Kč. 
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky 
 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 02/2017/02 

ZO  Rozsochatec  schvaluje přijetí protiplnění za 25 ks akcií společnosti  ČSAD BUS Chrudim a.s., se 
sídlem Chrudim, Na Ostrově 177, PSČ 53701, IČO 60108835 ve výši 31 900,00 Kč. 
 
Výsledek hlasování:   Pro  8     Proti     0   Zdrželi se  0 
  
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 
3) Výstavba polní cesty C18 v Rozsochatci byla ukončena, proběhla kolaudace a předání stavby 
včetně  stavební dokumentace. Záměr o bezúplatném převodu stavby byl zveřejněn na úřední desce 
včetně elektronické úřední desky od 10. 3.2017 do 24. 3.2017 
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 02/2017/03 

ZO Rozsochatec schvaluje bezúplatný převod stavby  polní cesty  C18 na pozemcích parc. č. 1577, 

1584, 1633, 1642 v k.ú. Rozsochatec do vlastnictví obce Rozsochatec. 

Výsledek hlasování:   Pro  8     Proti     0   Zdrželi se  0 
 
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 
4)Starosta předložil návrh „SMLOUVY  č.: 1030036220/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene   na pozemku  parcelní číslo  51/1  v k.ú. Pávov  mezi  členskými obcemi  LD Štoky a   E.ON. 

DISTRIBUCE, a.s. se sídlem  F.A. Gestnera 2151/6,České Budějovice  IČO 28085400. Záměr uzavřít 

smlouvu  o zřízení věcného břemene byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu včetně 

elektronické úřední desky od 29. 03.2017 do 12. 04. 2017 

K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 02/2017/04 

ZO Rozsochatec schvaluje uzavření SMLOUVY  č.: 1030036220/001 o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene   na pozemku  parcelní číslo  51/1  v k.ú. Pávov  mezi  členskými obcemi  LD Štoky a   

E.ON. DISTRIBUCE, a.s. se sídlem  F. A. Gestnera 2151/6,České Budějovice  IČO 28085400. 

Výsledek hlasování:   Pro   8    Proti     0   Zdrželi se  0 
 
Usnesení č. 4 bylo schváleno 

5) Starosta obce předložil rekapitulaci  návrhů pojištění majetku obce a pojištění odpovědnosti.  
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky 
 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2017/05 
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ZO Rozsochatec , schvaluje uzavření smlouvy na pojištění majetku  a  pojištění odpovědnosti s ČSOB 
Pojišťovnou a.s. Masarykovo   nám. 1458, 53218 Pardubice, IČ 45534306 
Výsledek hlasování: Pro   8     Proti   0 Zdrželi se  
Usnesení č. 5 bylo schváleno 

 

6) Hospodářka obce předložila zprávu o hospodaření s rozpočtovými prostředky za období 1 – 
3/2017. 
 K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky 
 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 02/2017/06 

ZO bere na vědomí zprávu o hospodaření obce za období 1 – 3/2017 
Výsledek hlasování: Pro    9    Proti    Zdrželi se 
Usnesení č. 6 bylo schváleno 

 
 

7) Hospodářka obce paní Šrámková seznámila přítomné s návrhy rozpočtových opatření č. 1  a 2 
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky 
 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 02/2017/07 

ZO Rozsochatec projednalo a  schvaluje rozpočtové opatření č. 2 
ZO Rozsochatec bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1. 
Výsledek hlasování:   Pro   9     Proti  0 Zdrželi se 0. 
Usnesení č. 07 bylo schváleno. 

 

8) Starosta obce předložil návrh cenové nabídky na zpracování změny č. 2 Územního plánu obce 
Rozsochatec. 
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky 
 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 02/2017/08 

ZO Rozsochatec  schvaluje cenovou nabídku Ing. arch. Martina Dobiáše ,  Nad Žlábkem 3935, 580 01 
Havlíčkův Brod, IČ 71856544 na zpracování změny č. 2 Územního plánu obce Rozsochatec 
Výsledek hlasování:   Pro   9   Proti  0 Zdrželi se   
Usnesení č. 8  bylo schváleno. 

 

9) Starosta obce předložil návrh cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace stavby: 
II/344-Rozsochatec,přechod pro chodce a chodník u ZŠ. 
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 02/2017/09 

ZO Rozsochatec schvaluje cenovou nabídku firmy DMC Havlíčkův Brod s.r.o., Průmyslová 941, 580 01 
Havlíčkův Brod IČ 25284525 na  zpracování projektové dokumentace stavby „ II/344-
Rozsochatec,přechod pro chodce a chodník u ZŠ“ 
 Výsledek hlasování: Pro   9     Proti   0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 9  bylo schváleno. 

 

10) Starosta obce  předložil návrh  cenové nabídky na  zpracování dokumentace závěrečného 
vyhodnocení akce B.j. 8 PB – PČB Rozsochatec 
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 02/2017/10 
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ZO Rozsochatec schvaluje cenovou nabídku firmy PWB hb s.r.o., Havlíčkova 2034, 580 01 Havlíčkův 
Brod, IČ 28828909 na zpracování dokumentace závěrečného vyhodnocení akce B.j. 8 PB – PČB 
Rozsochatec 
Výsledek hlasování: Pro    9     Proti    Zdrželi se 

Usnesení č. 10 bylo schváleno 

 

11) Starosta obce předložil návrh „Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem „ mezi obcí 
Rozsochatec a  Českou republikou, Ministerstvem pro místní rozvoj, se sídlem Staroměstské nám. 6, 
110 15 Praha 1, IČ 66002222. Záměr zřídit zástavní právo k nemovitosti  byl zveřejněn na úřední 
desce včetně elektronické úřední desky od  11.4.2017 do 26. 4. 2017. 
 K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky . 
 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 02/2017/11 

ZO Rozsochatec  schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem „ mezi Obcí 
Rozsochatec a  Českou republikou, Ministerstvem pro místní rozvoj, se sídlem Staroměstské nám.6, 
110 15 Praha 1, IČ 66002222 na zřízení zástavního práva k nemovitosti č.p. 160 , parc.č. st. 281 v k.ú. 
Rozsochatec 
Výsledek hlasování:   Pro  9  Proti  0 Zdrželi se  
Usnesení č.11  bylo schváleno 

 

12) Místostarosta obce pan Svoboda informoval přítomné o návrhu ředitelky ZŠ a MŠ Rozsochatec 
Mgr. Hany Hertlové  na zkrácení provozní doby v mateřské školce od září 2017 z 16,00 hod na 15,30 
hod. 
Přítomná ředitelka ZŠ a MŠ Rozsocahtec Mgr. Hana Hertlová vysvětlila důvody změny provozu 
v mateřské školce. 
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 02/2017/12 

ZO Rozsochatec schvaluje změnu provozní doby v mateřské školce platnou od 1.9.2017. Pokud dojde 
v budoucnosti k požadavku na změnu bude to zastupitelstvo obce společně s ředitelkou školy  řešit. 
Výsledek hlasování: Pro    9     Proti    Zdrželi se 
Usnesení č. 12 bylo schváleno  

 

13) Starosta obce předložil návrh Dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové 
mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Rozsochatec, okr. Havlíčkův 
Brod, 582 72 Rozsochatec č.p. 54 
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 02/2017/13 

ZO Rozsochatec schvaluje  Dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské 
školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Rozsochatec, okr. Havlíčkův Brod, 582 72 
Rozsochatec č.p. 54 s obcí Čahotín 
Výsledek hlasování:   Pro  9   Proti  0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 13 bylo schváleno  

 

14) Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Obecně závazné vyhlášky obce Rozsochatec č. 
1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy 
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 02/2017/14 



5 
 

ZO Rozsochatec schvaluje  Obecně závaznou vyhlášku obce Rozsochatec č. 1/2017, kterou se stanoví 
část společného školského obvodu mateřské školy 
 
Výsledek hlasování:   Pro   9 Proti  0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 14 bylo schváleno  

 

15)  Starosta obce předložil návrh „Sazebníku úhrad podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění 
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky 
 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 02/2017/15 

ZO Rozsochatec schvaluje  „ Sazebník úhrad podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění“ 
Výsledek hlasování: Pro   9      Proti  0   Zdrželi se 0 
Usnesení č. 15 bylo schváleno. 

 

16) Starosta obce předložil návrh Smlouvy o prodeji spoluvlastnického podílu  v LD Štoky na pozemku 
p.č. 1246/4 v k.ú. Ždírec na Moravě, odděleného z lesního pozemku p.č. 1246 k.ú. Ždírec na Moravě 
obci Ždírec. Záměr  prodat spoluvlastnický podíl na uvedeném  pozemku byl zveřejněn na úřední 
desce včetně elektronické úřední desky od 11. 04. 2017 do 26. 04. 2017. 
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 02/2017/16 

ZO Rozsochatec schvaluje uzavření smlouvy o prodeji spoluvlastnických podílů  v LD Štoky na 
pozemku č. parc. 1246/4 v k.ú. Ždírec na Moravě obci Ždírec 
Výsledek hlasování: Pro   9    Proti  0   Zdrželi se 0 
Usnesení č. 16  bylo schváleno. 

 

17)  Starosta obce předložil návrh kupní smlouvy na nákup osobního, víceúčelového  automobilu 
tovární značky RENAULT – MASTER od obce Polnička 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 02/2017/17 

ZO Rozsochatec schvaluje nákup osobního, víceúčelového  automobilu tovární značky RENAULT – 
MASTER od obce Polnička 
Výsledek hlasování : Pro 9 Proti   Zdržel se 0 
ZO Rozsochatec schvaluje odprodej stávající techniky 
Výsledek hlasování:   Pro  7    Proti  2 (Jelínek, Pazderka) Zdrželi se 0 
Usnesení č. 17 bylo schváleno 

 
 

18)  Příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola v Rozsochatci požádala o souhlas 
s přijetím neinvestičního, neúčelového daru ve výši  5658,00 Kč od Honebního společenství 
Rozsochatec –Čachotín  . 
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 02/2017/18 

ZO Rozsochatec souhlasí  aby Základní škola a mateřská škola v Rozsochatci  přijala neinvestiční, 
neúčelový dar ve výši 5 658,00 Kč od Honebního společenství  Rozsochatec – Čachotín   
Výsledek hlasování: Pro   9      Proti    Zdrželi se 
Usnesení č. 18  bylo schváleno 

 

20) Informace 
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Starosta obce pan Krédl  informoval o projektu „Veřejná služba“- naše obec se zapojila do uvedeného 
projektu a využije práci  klientů ÚP k provádění úklidu obce a budov 
Starosta obce informoval  o  nutnosti zajistit brigádníka na každodenní roznášku ranních novin. 
 
Před ukončením zasedání opustil jednání pan Pazderka. 
 
21) Diskuse  

Dotaz p. F : Jaká je pracovní doba starosty, co dělá, jaká je funkční náplň? 

Na dotaz odpověděl starosta: Výkon funkce uvolněného starosty se řídí zejména zákonem o obcích .  
Z ustanovení zákoníku práce se na  výkon funkce  vztahují pouze části  , ve kterých je výslovně 
uvedeno, že se týkají výkonu veřejné funkce. 

Dotaz: p. F.: Kolik stál dům pro seniory peněz?  

Odpověděla hospodářka a místostarosta obce: Při výstavbě domu pro seniory byla dodržena cena 
podle uzavřené smlouvy.  Obec dodatečně doobjednala žaluzie a poštovní schránky na dveře. 

Dotaz p. F.: Co se bude dělat s přechody, které nesplňují zákonné podmínky. 

Odpověděl starosta obce : Uvedené přechody budou sloužit dál pouze v režimu „místo k přecházení“. 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v   20,00 hod. 
Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina -  2 listy 
2) Pozvánka na zasedání ZO 
3) Záměr přijmout stavbu  
4) Záměr zřídit zástavní právo 
5) Záměr zřídit věcné břemeno 
6) Záměr prodat nemovitý majetek- spoluvlastnický podíl  k pozemku LD Štoky 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 28.04.2017 
 
Zapisovatel:                                                   ……………………………………………….dne …………………………………….. 
 
Ověřovatelé:                                                    ............................................. dne ........................................... 
 

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

 

 

 

 

 


