
 
Z á p i s  č. 6 

ze zasedání zastupitelstva  Obce Rozsochatec, které  se  konalo ve st ředu 14. 10.2015 od 18,00 
hod. ve velké zasedací síni obecního ú řadu 

Přítomni: p.Krédl,,p.Halák, p.Novák,.p. Pelikán,p. Jelínek,p. Svoboda,p. Havelka  

Omluveni: Novák – dovolená, Mišta - dovolená 

občanů –  6 - viz listina přítomných 

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   7 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. Pazderku  a  
p. .Svobodu       

Program: 

1. Zahájení, schválení programu jednání, schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
2. Hospodaření obce – III. čtvrtletí 2015 
3. Rozpočtová opatření 
4. Projekt Podpora vzdělávání (MAP ORP Havlíčkův Brod) 
5. Žádost o příspěvek ZŠ Buttulova ul. Chotěboř 
6. Žádost o umístění reklamy 
7. Výběr stavebního dozoru na akci Dům pro seniory 
8. Změna provozní doby v MŠ 
9. Smlouva o právu provést stavbu na poz.č.parc. 165/2 v k.ú. Rozsochatec 
10. Výběrové řízení – finanční služby 
11. Dokončení ZTV Nové Dvory – II.etapa 
12. Projektová dokumentace, příprava na výstavbu -  chodník 
13. Smlouva o pachtu pozemků 
14. Výstavba  vodovodu  
15.Příspěvek na dopravu autobusem do divadla 
16. Diskuse, závěr 
 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 06/2015/01 

ZO Rozsochatec schvaluje upravený program jednání 

ZO Rozsochatec volí p. Pazderku   a  p.  Svobodu   ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva 
obce č. 06/2015 

Výsledek hlasování:   Pro    7   Proti       Zdrželi se   

Usnesení č. 1 bylo schváleno . 

2) Zprávu o výsledku hospodaření přednesla p. Šrámková 

K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 06/2015/02 

ZO Rozsochatec schvaluje zprávu o výsledku hospodaření za III. čtvrtletí 2015 



Výsledek hlasování:   Pro    7   Proti       Zdrželi se   

Usnesení č. 2 bylo schváleno . 

3) ) Hospodářka obce přednesla návrh rozpočtových opatření evidovaných pod pořadovým č. 4 a 5 

K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 05/2015/03 

ZO Rozsochatec schvaluje rozpočtová opatření č. 4 a 5 

Výsledek hlasování: Pro     7    Proti    Zdrželi se 

Usnesení č. 3 bylo schváleno  

4) Souhlas zřizovatele  se zapojením školy do projektu Podpora vzdělávání (MAP ORP Havlíčkův 
Brod) 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 05/2015/04 

ZO Rozsochatec souhlasí se zapojením příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola 
Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod se sídlem 582 72 Rozsochatec č.p. 54, IČO 70982392 do projektu 
Podpora vzdělávání – Místní akční plány rozvoje vzdělávání ORP Havlíčkův Brod 

Výsledek hlasování: Pro    7     Proti    Zdrželi se 

Usnesení č. 4 bylo schváleno 

5) Ředitelka  Základní školy Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod požádala o příspěvek na 
adaptační pobyt žáků 6. tříd. 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 05/2015/05 

ZO Rozsochatec neschvaluje poskytnutí příspěvku na adaptační pobyt žáků 6. třídy pořádaný 
Základní školou, Buttulova 74, okr . Havlíčkův Brod 

Výsledek hlasování: Pro    7    Proti    Zdrželi se 

Usnesení č. 5 bylo schváleno 

6) Pan A. S., Rozsochatec č.p.  požádal o umístění reklamy na autobusové čekárně „U hřiště“ 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 05/2015/06 

ZO Rozsochatec souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout autobusovou čekárnu „U hřiště“ za 
účelem umístění reklamní tabule. 

Výsledek hlasování: Pro   7      Proti    Zdrželi se 

Usnesení č. 6 bylo schváleno 

7) Starosta obce seznámil přítomné se třemi cenovými nabídkami na zajištování stavebního dozoru 
akce „Dům pro seniory“ . 

 

 



1 PROJEKT EFEKT s.r.o.,Beckovského  1882, Hav.Brod  27517721 176 055 Kč  
2 TAPA projekt s.r.o.,Waldhauserova 948,Havl. Brod  25929313 199 650 Kč  
3 Ing.Milan  Stejskal, Česká B ělá 131,Atelier 02 Smetanovo 

nám. 272,Havl.Brod 
 63584719 

 

217 800 Kč  

 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. . 06/2015/07 

Zastupitelstvo obce Rozsochatec 

I.  souhlasí 
 s pořadím cenových nabídek: 

 

II.  ukládá 
  starostovi zajistit realizaci tohoto usnesení 

 
Výsledek hlasování: Pro       7  Proti    Zdrželi se 

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

8) Ředitelka ZŠ a MŠ Rozsochatec, okr. Havlíčkův Brod, 582 72 Rozsochatec č.p. 54 informovala o 
změně provozní doby v mateřské školce. Od 15.10.2015 bude uvedené zařízení otevřeno od 6,30 hod 
do 16,00 hod. 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. . 06/2015/08 

ZO Rozsochatec bere na vědomí rozšíření provozní doby v mateřské školce 

Výsledek hlasování: Pro   7      Proti    Zdrželi se 

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

9) Manželé M. a Z.  F., bytem Rozsochatec č.p.  požádali o uzavření smlouvy o zřízení práva provést 
stavbu kanalizační přípojky na pozemku č. parc.165/2 v k.ú. Rozsochatec. Záměr uzavřít smlouvu  byl 
zveřejněn na úředních deskách obecního úřadu od 24.08.2015 do 09.09. 2015. 

K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. . 06/2015/09 

ZO Rozsochatec schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu na pozemku č. parc. 
165/2,v k.ú. Rozsochatec mezi Obcí Rozsochatec a manželi  M. a Z. F. , bytem  Rozsochatec č .p.   

Výsledek hlasování: Pro     7    Proti    Zdrželi se 

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

10) Tento bod se přesouvá na následující zasedání 

11) Starosta obce seznámil přítomné s požadavky na dokončení II. etapy výstavby ZTV Nové Dvory – 
6 stavebních parcel. 

K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č.  06/2015/11 



ZO Rozsochatec ukládá starostovi zadat zpracování dokumentace  pro vypsání výběrového řízení na 
dokončení výstavby II. etapy ZTV Nové Dvory – 6 stavebních parcel. 

Výsledek hlasování: Pro     7    Proti    Zdrželi se 

Usnesení č. 11 bylo schváleno 

12) Starosta obce předložil návrh na projektovou přípravu pro výstavbu chodníku podél silnice ke 
Kojetínu 

K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. . 06/2015/12 

ZO Rozsochatec ukládá starostovi zadat zpracování projektové dokumentace  pro vydání stavebního 
povolení a dokumentace pro provádění stavby na akci chodník podél silnice ke Kojetínu . 

Výsledek hlasování: Pro      7   Proti    Zdrželi se 

Usnesení č. 12 bylo schváleno 

13) Zemědělská společnost Horní Krupá a.s., se sídlem Horní Krupá č.p. 49,p. Havlíčkův Brod, IČ 
25934546 předložila  „Smlouvu o pachtu pozemků“ jedná se o opravu stávající  smlouvy o nájmu 
pozemků dle ust. § 2332 a násl. obč. zákoníku 

K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. . 06/2015/13 

ZO Rozsochatec schvaluje  „Pachtovní smlouvu č. 527/2015“ mezi Obcí Rozsochatec  a  
Zemědělskou společností  Horní Krupá a.s. se sídlem v Horní Krupé č.p. 49, 580 01 Havlíčkův Brod IČ 
25934546 

Výsledek hlasování: Pro    7     Proti    Zdrželi se 

Usnesení č. 13 bylo schváleno 

14) Starosta obce předložil návrh na řešení výstavby vodovodních přípojek v lokalitě Nové Dvoru – U 
břízek.  

K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. . 06/2015/14 

ZO Rozsochatec schvaluje   výstavbu  vodovodní přípojky pro 3 rodinné domky v lokalitě  Nové Dvory 
– u břízek č. parc. .165/2, 1895  a 1891/1 v k.ú. Rozsochatec. 

Výsledek hlasování: Pro    7     Proti    Zdrželi se 

Usnesení č. 14 bylo schváleno 

15) Obec Rozsochatec pořádá dne 6.11.2015 zájezd do Horáckého divadla v Jihlavě na divadelní 
představení „Habaďůra, aneb nájemníci pana Swana“. Starosta obce navrhl, aby obec uhradila 
dopravu autobusem na toto představení 

K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č.  06/2015/15 



ZO Rozsochatec schvaluje úhradu dopravy na divadelní představení do HD Jihlava dne 06.11.2015 

Výsledek hlasování: Pro     7    Proti    Zdrželi se 

Usnesení č. 15 bylo schváleno 

16) Diskuse 

p. E: Nejde rozhlas 

p. Krédl: Budeme se poptávat po lepším technickém řešení. 

p. E.: Šel jsem po chodníku a spadla na mě větev, je to nebezpečné. 

p. Krédl: Oslovíme vlastníka pozemku  a požádáme o prořez stromů. 

p. Pazderka : Proč nebylo na internetu vyvěšeno , že se vypíná elektřina. 

p. Krédl : oznámení, které jsme obdrželi od pracovníku ČEZ bylo vyvěšeno, nebyla zveřejněna mapka, 
za což se omlouvám. 

Závěrem starosta poděkoval občanům Jahodova za práci při úpravě veřejného prostranství 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19.20 hod. 
 
Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina -  2 listy 
2) Pozvánka na zasedání ZO  
3) Záměr o zřízení práva provést stavbu 
 
Zápis byl vyhotoven dne:  16. 10. 2015 
 
Zapisovatel: …………………………………dne ……………………………… 
 
Ověřovatelé: ...............................................dne ........................................... 
 

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


