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Z á p i s  č. 1 
 z veřejného  zasedání zastupitelstva  Obce Rozsochatec, které se  
konalo ve čtvrtek 30. ledna 2014 od 18.00 hod. ve velké zasedací síni 
obecního úřadu 
 
Přítomni: p. Havelka, p.Svoboda D.,p. Svoboda R., p.Krédl, p., p.Novák,,p.Mišta 
Omluveni:. P. Halák – dovolená,p. Pelikán – v zaměstnání, p. Jeřábek- v zaměstnání 
3  občané – viz listina přítomných 
Program: 
1) Zahájení, kontrola plnění usnesení,schválení programu jednání, schválení zapisovatele a 

ověřovatelů zápisu 
2) Žádost o dotaci z POV Kraje Vysočina 
3) Žádost o dotaci na vybavení zahrady MŚ – MMR 
4) Žádost o příspěvek na činnost ZO ČSŽ v Rozsochatci 
5) Odměna za výkon funkce – starosta 
6) Odměna za výkon funkce  - místostarosta 
7) Aktualizace strategického rozvojového plánu 
8) Dodatek ke smlouvě STAVAK spol.s.r.o. 
9) Dodatek ke smlouvě – AZ stavební Heřmanův Městec 
10) Smlouva s AZ stavební Heřmanův Městec – dodávka  rozvaděčů 
11) Směrnice o postupu obce při financování voleb 
12) Smlouva o provedení stavby „I/34 – Rouštany-Pohled“ 
13) Informace  o „Petici za záchranu vesnických pošt“ 
14) Informace o Tříkrálové sbírce 
15) Závěr 
Zapisovatelka: p. Šrámková 
Ověřovatelé zápisu: p Krédl  , p. Mišta 
1)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 6  členů ZO, tedy nadpoloviční 
většina. Dále přítomné seznámil s upraveným  programem, hlasováním bylo rozhodnuto, že se 
zasedání bude řídit tímto programem .Navrhl zapisovatelku paní Šrámkovou a ověřovatele 
zápisu p.Krédla  a p. Mištu   .  Kontrolu plnění usnesení přednesl pan Svoboda D. konstatoval, 
že zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné 
námitky. 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2014/01 
ZO Rozsochatec schvaluje upravený program jednání 
ZO Rozsochatec volí p. Krédla    a  p.Mištu  ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva 
obce č. 01/2014 
Výsledek hlasování:   Pro 6       Proti ----------- Zdrželi se   
Usnesení č. 1 bylo schváleno. 
 
 



 2 

2)Starosta obce předložil návrh na podání žádosti o dotaci z POV Kraje Vysočina, v rámci 
tohoto projektu bude provedena oprava místní komunikace od pohostinství, kolem nové 
požární zbrojnice k lávce přes potok. 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2014/02 
ZO Rozsochatec schvaluje podání žádosti o dotci z Programu obnovy venkova Kraje 
Vysočina pro rok 2014. V rámci tohoto projektu bude provedena oprava místní komunikace 
od pohostinství, kolem nové požární zbrojnice k lávce přes potok. 
 
Výsledek hlasování:   Pro   6     Proti ----------- Zdrželi se   
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 
 
3) Starosta obce předložil návrh na podání žádosti  o dotaci  z MMR – Podpora a obnova 
venkova Dotační titul č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života 
v obci. V rámci tohoto projektu, který vychází z požadavků a potřeb rodičů a pedagogů naší 
mateřské a základní školy, je navrženo vybavení školního hřiště u mateřské školky herními 
prvky. 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2014/03 
ZO Rozsochatec schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR – Podpora a obnova venkova 
Dotační titul č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci. 
ZO prohlašuje, že zajistí v rozpočtovém roce 2014 spolufinancování realizace projektu 
„Školní zahrada u MŠ – herní prvky 2014“ do výše 30 %z  investičních nákladů , maximálně 
120 tis. Kč. 
 
Výsledek hlasování:   Pro  6      Proti ----------- Zdrželi se   
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 
 
4)ZO ČSŽ v Rozsochatci požádala o poskytnutí finančního příspěvku na činnost v roce 2014. 
 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2014/04 
ZO Rozsochatec schvaluje poskytnutí příspěvku na činnost ZO ČSŽ v Rozsochatci pro rok 
2014 ve výši 5 tis. Kč. 
 
Výsledek hlasování:   Pro    6    Proti ----------- Zdrželi se   
Usnesení č. 4 bylo schváleno. 
 
5)S účinností od 1 .1. 2014 je v platnosti nové nařízení vlády č. 459/2013 Sb., kterým se mění 
nař. vlády č. 37/2003 Sb.o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2014/05 
 
ZO Rozsochatec schvaluje na základě nařízení vlády č. 459/2013 z 18.12.2013, o odměnách 
za výkon funkce členům zastupitelstev měsíční odměnu pro neuvolněného starostu podle 
přílohy č. 1, odst. 2 k nař. vlády č. 37/2003 Sb.v platném znění s platností od 1. 2. 2014 ve 
stávající výši 
Výsledek hlasování:   Pro   6     Proti ----------- Zdrželi se 
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
6) S účinností od 1 .1. 2014 je v platnosti nové nařízení vlády č. 459/2013 Sb., kterým se 
mění nař. vlády č. 37/2003 Sb.o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2014/06 
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ZO Rozsochatec schvaluje na základě nařízení vlády č. 459/2013 z 18.12.2013, o odměnách 
za výkon funkce členům zastupitelstev měsíční odměnu pro neuvolněného starostu podle 
přílohy č. 1, odst. 2 k nař. vlády č. 37/2003 Sb.v platném znění s platností od 1. 2. 2014 ve 
stávající výši 
Výsledek hlasování:   Pro  6      Proti ----------- Zdrželi se 
Usnesení č. 6 bylo schváleno. 
 
7) Zastupitelstvo obce připravilo návrh  aktualizace strategického rozvojového plánu na roky 
2013 -2014 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2014/7 
ZO Rozsochatec schvaluje aktualizovaný „Strategický rozvojový plán obce Rozsochatec na 
roky 2013-2014“ 
Výsledek hlasování:   Pro      6      Proti …............. Zdrželi se …............. 
Usnesení č. 7 bylo schváleno 
 
8) Starosta obce předložil návrh dodatku ke smlouvě o dílo č. 11/2013-674  mezi obcí a 
firmou  STAVAK spol. s.r.o. Žižkova 832, Havlíčkův Brod, IČO 15058786   
 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2014/8 
ZO Rozsochatec schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 11/2013-674 s firmou  
STAVAK spol. s.r.o. Žižkova 832, Havlíčkův Brod, IČO 15058786   
Výsledek hlasování:   Pro    6        Proti …............. Zdrželi se …............. 
Usnesení č. 8 bylo schváleno 
 
9)Starosta obce předložil návrh  dodatku ke smlouvě s firmou AZ Stavební Heřmanův Městec 
s.r.o. IČ 25966251 , která provádí zasíťování 6 rod. domků v lokalitě Nové Dvory 
 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2014/9 
ZO Rozsochatec schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou  AZ Stavební Heřmanův 
Městec s.r.o. IČ 25966251 
Výsledek hlasování:   Pro       6     Proti …............. Zdrželi se …............. 
Usnesení č. 9 bylo schváleno 
 
10) Starosta obce předložil návrh smlouvy s firmou AZ Stavební Heřmanův Městec s.r.o. IČ 
25966251 na dodatečné dva pilíře v lokalitě Nové Dvory 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2014/10 
ZO Rozsochatec schvaluje smlouvu o dílo s firmou  AZ Stavební Heřmanův Městec s.r.o. IČ 
25966251 na výstavbu dvou pilířů v lokalitě Nové Dvory 
Výsledek hlasování:   Pro   6         Proti …............. Zdrželi se …............. 
Usnesení č. 10 bylo schváleno 
11) Starosta obce předložil návrh vnitřní směrnice o postupu při financování voleb 
 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2014/11 
ZO Rozsochatec schvaluje směrnici o postupu při financování voleb 
Výsledek hlasování:   Pro     6       Proti …............. Zdrželi se …............. 
Usnesení č. 11 bylo schváleno 
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12)Ředitelství silnic a dálnic ČR požádalo členské obce LD Štoky o vyjádření stanoviska 
k připravované stavbě č. 12 MP-000823 „1/34 – Rouštany-Pohled“ 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2014/12 
ZO Rozsochatec souhlasí s uzavřením smlouvy zakládající právo provést stavbu dle 
podkladové přílohy č. 23985 s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové organizace, 
se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4, IČ: 65993390, zastoupenou Ing. Marií Tesařovou, 
ředitelkou ŘSD ČR, Správa Jihlava, se sídlem Kosovská 10a, Jihlava. 
Výsledek hlasování:   Pro      6      Proti …............. Zdrželi se …............. 
Usnesení č. 12 bylo schváleno 
13) Sdružení místních samospráv nám poděkovalo za aktivní spolupráci ve věci „Petice za 
záchranu vesnických pošt“. První etapa byla úspěšná a projednávání bodu stanovení 
minimálního počtu pošt bylo zastaveno.  
 
14) Starosta obce poděkoval organizátorům i dárcům za  Tříkrálovou sbírku, která v naší obci 
přinesla výtěžek ve výši 23 577,00Kč 
 
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20,00 hod. 
 
Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 03.02.2014 
Zapisovatel: 
 
Ověřovatelé: ............................................. dne ........................................... 
 

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


