
                                                     
Z á p i s  č. 6 

 z veřejného  zasedání zastupitelstva  Obce Rozsochatec, které se  

konalo v pondělí 30. prosince 2013 od 18.00 hod. ve velké zasedací 

síni obecního úřadu 

 
Přítomni: p. Havelka, p.Svoboda D.,p. Svoboda R., p. Jeřábek, p.Halák, p.Pelikán,p., 

p.Novák,,p.Mišta 

Omluveni:. P. Krédl – v zaměstnání 

5  občanů – viz listina přítomných 

Program: 

1) Zahájení, kontrola plnění usnesení,schválení programu jednání, schválení zapisovatele 

a ověřovatelů zápisu 

2) Rozpočtové opatření 

3) Rozpočet obce na rok  2014 

4) Rozpočtový výhled  

5) Rozpočet DSO Krupsko na rok 2014 

6) Smlouva o prodeji pozemku 

7) Smlouva o prodeji pozemku 

8) Smlouva o prodeji pozemku 

9) Ceník svozu TDO na rok  2014 pro právnické a fyzické osoby podnikající 

10) Prominutí úroků z půjčky TJ Sokol 

11) Petice  proti rušení pošt na venkově 

12) Dodatek ke smlouvě o nakládání s odpadem 

13) Ţádost o souhlas se stavbou splaškové kanalizace ve Ţdírci – smlouva o smlouvě 

budoucí 

14) Vyřazení pohledávek od roku 2002 – 2011 do podrozvahové evidence        

15) Závěr 

Zapisovatelka: p. Šrámková 

Ověřovatelé zápisu: p  Novák , p.Pelikán 

1)Veřejné zasedání ZO Rozsochatec zahájil a řídil starosta obce p. Václav Havelka, který  

přivítal přítomné, konstatoval, ţe zasedání bylo svoláno řádně a včas v souladu s ustanovením 

§91 a §93 zákona o obcích. Informoval, ţe  je přítomno 8  členů ZO, tedy nadpoloviční 

většina. Dále přítomné seznámil s upraveným  programem, hlasováním bylo rozhodnuto, ţe se 

zasedání bude řídit tímto programem .Navrhl zapisovatelku paní Šrámkovou a ověřovatele 

zápisu p.Nováka a p.  Pelikána .  Kontrolu plnění usnesení přednesl pan Svoboda D. 

konstatoval, ţe zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny 

ţádné námitky. 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 06/2013/01 

ZO Rozsochatec schvaluje upravený program jednání 

ZO Rozsochatec volí p.Nováka   a  p. Pelikána ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva 

obce č. 06/2013 

Výsledek hlasování:   Pro    8   Proti ----------- Zdrţeli se   

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 



2) Hospodářka obce p. Šrámková předloţila návrh rozpočtového  opatření, evidovaného pod 

číslem 7 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 06/2013/02 

Zastupitelstvo obce Rozsochatec  schvaluje rozpočtové opatření č. 7 

Výsledek hlasování:   Pro 8   Proti ................ Zdrţeli se  

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

3) Návrh rozpočtu na rok 2014 zpracoval finanční výbor. Zveřejněn byl na úřední desce obec. 

úřadu od  22.11..2013 do 30.12.2013 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 06/2013/03 

ZO Rozsochatec schvaluje rozpočet na rok 2014 v celkové výši podle zveřejněného návrhu 

rozpočtu.  

Výsledek hlasování: Pro   8      Proti ….. Zdrţeli se ………. 

Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 

4)Rozpočtový výhled  na roky 2017-2018 zpracoval finanční výbor. Zveřejněn byl na úřední 

desce OÚ od 22.11.2013 do   30.12.2013 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 06/2013/04 

ZO Rozsochatec schvaluje rozpočtový výhled na roky 2017-2018 

Výsledek hlasování : Pro      8     Proti ……. Zdrţeli se ….. 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

5)Návrh rozpočtu DSO „Krupsko“ byl zveřejněn na úřední desce od  22.11 .2013 do  30.12.   

2013 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 06/2013/05 

ZO Rozsochatec schvaluje rozpočet DSO „Krupsko“na rok 2014 v celkové výši podle 

zveřejněného návrhu rozpočtu.  

Výsledek hlasování: Pro   8      Proti ….. Zdrţeli se ………. 

Usnesení č. 5 bylo schváleno 

 

6) ZO se seznámili s návrhem Kupní smlouvy  a Smlouvy o poskytnutí příspěvku na stavbu 

veřejné komunikace a na výstavbu inţenýrských sítí mezi Obcí Rozsochatec  jako prodávající 

a kupujícími manţeli R. F., bytem H. K.  č.p. a P. F., bytem Rozsochatec č.p.. Předmětem 

prodeje je pozemek č. parc. 1906/15 v k.ú. Rozsochatec Záměr prodat uvedený pozemek byl 

zveřejněn na úřední desce obecního úřadu od 05.12.  2013 do 30.12. 2013 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 06/2013/06 

ZO Rozsochatec schvaluje Kupní smlouvu a Smlouvu o poskytnutí příspěvku na stavbu 

veřejné komunikace a na výstavbu inţenýrských sítí mezi Obcí Rozsochatec  jako prodávající 

a manţeli R. F., bytem H. K.  č.p. a P. F., bytem Rozsochatec č.p.. Předmětem prodeje je 

pozemek č. parc. 1906/15 v k.ú. Rozsochatec  

Výsledek hlasování:   Pro   8        Proti …............. Zdrţeli se …............. 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

7)ZO se seznámili s návrhem Kupní smlouvy a Smlouvy o poskytnutí příspěvku na stavbu 

veřejné komunikace a na výstavbu inţenýrských sítí mezi Obcí Rozsochatec  jako prodávající 

a kupujícím J.N. bytem Rozsochatec č.p. Předmětem prodeje je pozemek č. parc. 1906/12 

v k.ú. Rozsochatec Záměr prodat uvedený pozemek byl zveřejněn na úřední desce obecního 

úřadu od  05.12. 2013 do   30.12. 2013 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 06/2013/07 



ZO Rozsochatec schvaluje Kupní smlouvu a Smlouvu o poskytnutí příspěvku na stavbu 

veřejné komunikace a na výstavbu inţenýrských sítí mezi Obcí Rozsochatec  jako prodávající 

a panem J. N., bytem Rozsochatec č.p. Předmětem prodeje je pozemek č. parc. 1906/12 v k.ú. 

Rozsochatec  

Výsledek hlasování:   Pro    8       Proti …............. Zdrţeli se …............. 

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

8)ZO se seznámili s návrhem Kupní smlouvy a Smlouvy o poskytnutí příspěvku na stavbu 

veřejné komunikace a na výstavbu inţenýrských sítí mezi Obcí Rozsochatec  jako prodávající 

a kupujícím panem B. O., bytem H. B.,. Předmětem prodeje je pozemek č. parc. 1906/13 

v k.ú. Rozsochatec Záměr prodat uvedený pozemek byl zveřejněn na úřední desce obecního 

úřadu od 05.12. 2013 do  30.12.  2013 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 06/2013/08 

ZO Rozsochatec schvaluje Kupní smlouvu  a Smlouvu  o poskytnutí příspěvku na stavbu 

veřejné komunikace a na výstavbu inţenýrských sítí  mezi Obcí Rozsochatec  jako prodávající 

a panem B. O., bytem H. B.,. Předmětem prodeje je pozemek č. parc. 1906/13 v k.ú. 

Rozsochatec.  

Výsledek hlasování:   Pro    8       Proti …............. Zdrţeli se …............. 

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

9)Starosta navrhl ceník za sluţby - sběr TDO v roce 2014 pro právnické a fyzické osoby 

podnikající. Byla navrţena  částka 1000 Kč ročně za 1 popelovou nádobu 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 06/2013/09 

ZO Rozsochatec schvaluje ceník za TDO v roce 2014 pro právnické a fyzické  osoby 

podnikající.Částka 1000 Kč ročně za 1 popelovou nádobu. 

Výsledek hlasování:   Pro        8    Proti …............. Zdrţeli se …............. 

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

 

10) ZO Rozsochatec rozhodlo na svém zasedání dne   10.07.2013 – Usnesení č. 03/2013/04 o 

poskytnutí půjčky TJ Sokol Rozsochatec na  vybudování zavlaţování fotbalového hřiště. TJ 

Sokol Rozsochatec poţádala o prominutí úroků . 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 06/2013/10 

ZO Rozsochatec schvaluje prominutí úroků z půjčky TJ Sokol Rozsochatec ve výši Kč 

1500,00 Kč 

Výsledek hlasování : Pro     8      Proti             Zdrţeli se 

Usnesení č. 10 bylo schváleno 

 

11) Český telekomunikační úřad navrhl stanovit minimální počet pošt na počet 2100, tento 

krok ohroţuje fungování zhruba 1100 pošt . Vzhledem k tomu, ţe poštovní sluţby jsou 

sluţbami veřejnými, které musí být ze zákona  dostupné i na venkově připojuje se naše obec 

k celostátní Petici za záchranu venkovských pošt. 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 06/2013/11 

ZO Rozsochatec schvaluje připojení naší obce k celostátní Petici za záchranu venkovských 

pošt 

Výsledek hlasování:   Pro      8      Proti …............. Zdrţeli se …............. 

Usnesení č. 11 bylo schváleno 

 

12)Firma Miloslav Odvárka-ODAS se sídlem Nám. Republiky 61/20 Ţďár nad Sázavou 

předloţila  návrh dodatku ke smlouvě o nakládání s odpadem  pro rok 2014 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 06/2013/12 



ZO Rozsochatec schvaluje Dodatek ke smlouvě o nakládání s odpadem pro rok 2014 s firmou 

Miloslav Odvárka-ODAS se sídlem Nám. Republiky 61/20 Ţďár nad Sázavou 

Výsledek hlasování:   Pro      8      Proti …............. Zdrţeli se …............. 

Usnesení č. 12 bylo schváleno 

 

13) Obec Ţdírec poţádala spoluvlastníky části pozemku č. parc. 32/1 v k.ú. Ţdírec na Moravě 

o vydání souhlasu  se stavbou „Obec Ţdírec, rozšíření kanalizace – zrušení vypouštění 

odpadních vod do vod povrchových“ a schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene na výše uvedenou stavbu .Záměr zřídit věcné břemeno byl zveřejněn na 

úřední desce od 09.12.2013 do 30.12.2013 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 06/2013/13 

ZO Rozsochatec vydává souhlas se stavbou „Obec Ţdírec, rozšíření kanalizace-zrušení 

vypouštění odpadních vod do vod povrchových“ na části pozemku č. parc. 32/1 v k.ú. Ţdírec 

na Moravě a schvaluje „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „ na 

uvedeném pozemku 

Výsledek hlasování:   Pro    8        Proti …............. Zdrţeli se …............. 

Usnesení č. 13 bylo schváleno 

 

14)Finanční  výbor předloţil  návrh na vyřazení pohledávek za období 2002 -2011 do 

podrozvahové evidence z důvodu, ţe náklady na jejich vymáhání by pravděpodobně 

překročily výtěţek z uvedených pohledávek a které jsou povaţovány za nedobytné  

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 06/2013/14 

ZO Rozsochatec schvaluje  vyřazení pohledávek za období 2002-2011 do podrozvahové 

evidence z důvodů vysokých nákladů na jejich vymáhání a nedobytnosti 

Výsledek hlasování:   Pro    8        Proti …............. Zdrţeli se …............. 

Usnesení č. 14 bylo schváleno 

 

15) Závěr 

- starosta informoval přítomné o oznámení ČEZu Distribuce, a.s. na základě kterého bude dne 

22.01.2014 od 7.30. do 15.30.hod. přerušena v části obce – Nové Dvory dodávka elektřiny 

- starosta popřál všem přítomným hodně zdraví, štěstí a pohody v novém roce 2014 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20,00 hod. 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Seznam vyřazených pohledávek do podrozvahové evidence 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 02.01.2014 

 

Zapisovatel: 

 

Ověřovatelé: ............................................. dne ........................................... 

 

.............................................. dne ........................................... 

 

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

 


