
 
Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Rozsochatec  

konaného dne 6. listopadu 2014, v místnosti obecního úřadu čp.97 

Zasedání Zastupitelstva obce Rozsochatec  bylo zahájeno v 18.00 hodin dosavadním 
starostou obce (předsedajícím).  

Před zahájením zasedaní bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení 
členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev 
obcí a o změně některých zákonů, v platném znění. 

Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 
1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode 
dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta 
uplynula dne 24.10. 2014, žádný návrh nebyl podán).  

Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu 
Rozsochatec zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 27.10. 2014 
do 06.11. 2014. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. 

Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha1) konstatoval, 
že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu  9 všech členů zastupitelstva), takže 
zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 

Složení slibu členy zastupitelstva 

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva 
ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že 
odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obci a o změně některých zákonů, 
v platném znění). 

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona 
o obcích  

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu 
vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České 
republiky.“  

Dále jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova 
„slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2). Žádný člen zastupitelstva neodmítl 
složit slib ani nesložil slib s výhradou. 

 

Určení ověřovatelů: 



Předsedající navrhl určil ověřovatele zápisu p.Pelikán.p.Svoboda ,  zapisovatelem p. Danu 
Šrámkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

Návrh  usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rozsochatec určuje ověřovateli zápisu p. Pelikána a p.Svobodu. 

 

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 

Schválení programu: 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. Předsedající seznámil přítomné s návrhem 
programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací 
zveřejněnou na úřední desce.K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplněni.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rozsochatec schvaluje následující program ustavujícího 
zasedání: 

1. Volba starosty a místostarosty 

a) určení počtu místostarostů 

b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění 
(§ 71 zákona o obcích) 

c) určení způsobu volby starosty a místostarosty 

d) volba starosty 

e) volba místostarosty 

2. Zřízení finančního a kontrolního výboru 

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

b) volba předsedy finančního výboru 

c) volba předsedy kontrolního výboru 

d) volba členů finančního výboru 

e) volba členů kontrolního výboru 

3. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích) 



4. Volba zástupce obce do školské rady 

5.Pronájem pohostinství v budově č.p. 19 

6.  Diskuse 

 

Výsledek hlasování: Pro .9. Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

 

1) Volba starosty a místostarosty 
a) Určení počtu místostarostů: 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné 

návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost 

zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schválilo zvolení jednoho místostarosty. 

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0. 

Usnesení č. 1 a) bylo schváleno. 

 

b) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě 
uvolnění: 

Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty byla vykonávána jako uvolněná a funkce 
místostarosty jako neuvolněná. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své 
stanovisko. Pazderka Karel : Pokavaď si odsouhlasíme uvolněného starostu, tak hospodářka 
tady nemusí být na plný úvazek.Hospodářka může být na půl úvazku. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že: 

1) pro výkon funkce starosty bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn, 
2) pro výkon funkce místostarosty nebude člen zastupitelstva dlouhodobě 

uvolněn.  
Výsledek hlasování: Pro 8… Proti  1 ( p.Pazderka) Zdrželi se 0. 

Usnesení č. 1 b) bylo schváleno. 

 

c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty: 



Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty 
a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasovaní zastupitelstvo musí schválit. 
O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po 
platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno. 

 

d) Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty: 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány 
následující návrhy: Člen zastupitelstva Jaroslav Halák navrhl zvolit do funkce starosty                
p. Jaroslava Krédla. Člena zastupitelstva Karel Pazderka navrhl zvolit do funkce starosty 
pana Pavla Pelikána. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své 
stanovisko. Pan Pelikán vysvětlil své důvody, pro které nemůže funkci přijmout .Žádné jiné 
stanovisko  sděleno nebylo. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo volí starostou obce Rozsochatec p.Jaroslava Krédla 

Výsledek hlasování: Pro .7. Proti 1 (p.Pazderka) Zdrželi se1 (p.Jelínek). 

Usnesení č.1 d) bylo schváleno. 

 

Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedaní (dále veden jako „předsedající“).  

 

f) Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty: Předsedající 
přednesl návrh na funkci místostarosty p. Dušana Svobody. Pan Pazderka  navrhl na funkci 
místostarosty p.Pavla Pelikána.Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své 
stanovisko.Pan Jaroslav Krédl konstatoval, že navržený kandidát pan Dušan Svoboda má 
dlouholeté zkušenosti ve funkci místostarosty a bylo by dobré je využít.Pan Karel Pazderka 
přednesl další návrh na funkci místostarosty pana Karla Jelínka, Žádné jiné stanovisko 
sděleno nebylo. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo volí místostarostou obce Rozsochatec. Dušana Svobodu. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 2 (p.Pazderka,Jelínek) Zdrželi se ... 

Usnesení č. 1 f) bylo schváleno. 

 

2)  Zřízení finančního a kontrolního výboru 
a) Zřízení výborů a určení počtu jejich členů: 

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor 
a určit počet členů výborů, navrhl aby počet členů v jednotlivých výborech byl 3.  Jiný návrh 
podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné 
stanovisko sděleno nebylo. 



Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné. 

Výsledek hlasování: Pro .9. Proti 0 Zdrželi se 0. 

Usnesení č. 2a) bylo schváleno. 

 

b) Volba předsedy a členů finančního výboru:  
Předsedající přednesl návrh na funkci předsedy finančního výboru p.Nováka Jiřího a členy 
finančního výboru  p. Pelikána Pavla p. Svobodu Radka .Vyzval přítomné k předložení 
dalších návrhů 

 Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko 
sděleno nebylo. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo volí předsedu finančního výboru Jiřího Nováka a členy finančního 
výboru:      p. Pavla Pelikána , p. Radka Svobodu.  

Výsledek hlasování: Pro .7. Proti 1 p.(Jelínek) Zdrželi se 1 (p.Pazderka) 

Usnesení č. 2 b) bylo schváleno. 

 

c) Volba předsedy a členů kontrolního výboru: 
Předsedající přednesl návrh na funkci předsedy kontrolního výboru p.Jaroslava Haláka a 
členy kontrolního výboru p.Jaroslava Mištu a  JUDr. Jaroslava Hrdinu. Vyzval přítomné 
k předložení dalších návrhů 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko 
sděleno nebylo. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo volí předsedu kontrolního výboru p. Jaroslava Haláka a členy 
kontrolního výboru p.Jaroslava Mištu a  JUDr. Jaroslava Hrdinu 

Výsledek hlasování: Pro ..7 Proti 0 Zdrželi se 2 (p.Pazderka,Jelínek). 

Usnesení č. 2 c) bylo schváleno. 

 

3) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva  
 

Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva nebyla vyplácena odměna za 
výkon funkce členům zastupitele.Místostarostovi navrhl předsedající odměnu za výkon 



funkce ve výši 32 % zákonem dané nejvyšší možné odměny měsíčně.Před hlasováním byla 
dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo stanovuje,že neuvolnění členové zastupitelstva nebudou pobírat  
odměnu za výkon funkce .  

Zastupitelstvo obce Rozsochatec  v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o 
obcích stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena 
zastupitelstva obce ve výši  32% zákonem dané nejvyšší možné odměny měsíčně.(viz 
příloha č.4) Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 2 (p.Pazderka,Jelínek). 

 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

4) Volba zástupce obce ve školské radě 
Předsedající navrhl, aby členem školské rady při Základní škole a mateřské škole 
v Rozsochatci byl pan Dušan Svoboda. Druhý návrh předložil pan Pazderka , navrhl 
jako člena školské rady byla pan Jelínek 

Žádné jiné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo volí zástupce obce ve školské radě při Základní škole a mateřské škole 
v Rozsochatci:      p. Dušana Svobodu.                      

Výsledek hlasování: Pro 7.. Proti 1 p.(Pazderka) 
 Zdrželi se 1(Jelinek) 

Usnesení č. 4) bylo schváleno. 

 

5) Pronájem pohostinství v budově č.p. 19 
 

Předsedající předložil žádost pana M. Š. bytem Horní Krupá  o pronájem pohostinství 
v budově č.p. 19. Záměr pronajmout nebytové prostory v budově č.p. 19 za účelem 
provozování pohostinství byl zveřejněn na úřední desce, včetně elektronické úřadní 
desky od  24.09.2014 do 6.11.2014 

Návrh usnesení: 



Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostorů za 
účelem provozování pohostinství v Obecním domě č.p. 19 panu  Martinovi Štěpánovi, 
bytem Horní Krupá č.p. 126 od 1.12.2014 na dobu neurčitou 

Výsledek hlasování: Pro .9. Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 5) bylo schváleno. 

 

 

6) Diskuse 
Nově zvolený starosta informoval přítomné o nejbližších záměrech činnosti obce 
Rozsochatec. 

Pan Zdeněk Pešek: Uvolněný starosta, neuvolněný místostarosta byl dnes zvolen.Jestli bylo 
dopředu projednáno jaké to bude mít ekonomické důsledky na rozpočet obce. 

Odpověděl starosta pan Jaroslav Krédl: Dopředu nebylo projednáno, ekonomické návrhy 
budou uveřejněny do konce listopadu v návrhu rozpočtu pro rok 2015. 

Pan Karel Stehno: Zápisy ZO budou shromážděny v archivu. Dotazy v rámci diskuse budou 
evidovány v zápise 1 odpovědi. 

Odpověděl pan Václav Havelka: Zápisy ze zasedání ZO jsou zveřejněny na úřední desce i 
elektronické úřadní desce. Zápisy  do roku 2011 jsou ve složkách v archivu. 

Pan Pavel Stehno: Žádám o opravu uvedené citace v Občasníku č. 2/2014 list č. 3 „Vyměnili 
jsme okna a dveře ve všech budovách ve vlastnictví obce.“ 

Odpověď pan Václav Havelka: V příštím Občasníku budu specifikovat kolik oken a dveří bylo 
vyměněno ve volebním období 2006-2014 v budovách č.p. 54 a 15. 

Pan Zdeněk Pešek:Jestli se zastupitelstvo bude zabývat osazením prvků pro zvýšení 
bezpečnosti na příjezdech do obce. 

Odpověděl pan Jaroslav Krédl: Budeme se informovat o řešení 

Návrh občanů: Zveřejnit na příštím zasedání mzdové náklady 

Pan Jaroslav Halák: Chci založit seznam občanů, kteří mají zájem něco dělat, zapojit se do 
aktivit obce. 

Pan Zdeněk Pešek mám zájem o administrativní práce na obci. 

 

 Na závěr starosta poděkoval všem přítomným na zasedání zastupitelstva a jednání 
zastupitelstva v 20,00 hod. ukončil. 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina – 2 ks 



2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce 

3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona 

o obcích 

4)Tabulka stanovených odměn. 

5) Záměr pronajmout obecní majetek 

 

 

Ověřovatelé: ………………………….                                     Starosta:……………….. 

 

                     …………………………. 

V …………………. dne ………………………. 
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