
 
Z á p i s  č. 5 

 z veřejného  zasedání zastupitelstva  Obce Rozsochatec, které se  

konalo ve středu 20. listopadu 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací 

síni obecního úřadu 

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

p.Novák,,p.Krédl,p.Mišta 

Omluveni:. Svoboda D- v zaměstnání 

3  občané – viz listina přítomných 

Program: 

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

ověřovatelů zápisu 

2) Rozpočtové opatření 

3) Příprava inventarizace – inventarizační příkaz 

4) Schválení směrnice pro tvorbu a pouţívání opravných poloţek 

5) Ţádost o prodlouţení termínu vyklizení obecního pozemku v Jahodově 

6) Pronájem nebytových prostor v budově č. 97 

7) Smlouva o prodeji pozemků v KÚ Rozsochatec 

8) Ţádost o vyjádření k přestavbě rekreační chaty – LD Štoky 

9) Pravidla pro prodej zasíťovaných pozemků - vypuštěno 

10) Smlouva o dílo – odvodnění objektu čp. 19 

11) Darovací smlouva -  - údrţba veřejné zeleně 

12) Dodatek k nájemní smlouvě –LD Štoky 

13) Smlouva o smlouvě budoucí – el.přípojka 

14) Oběh účetních dokladů 

15) Smlouva o zimní údrţbě MK 

16) Advent (ozdobení stromečku, donesení kbelíků + písek, malé stromečky) 

17) Závěr 

 

Zapisovatelka: p. Šrámková 

Ověřovatelé zápisu: p.  Halák   ,p Mišta.   

 

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.Halák Jar.  a p.Mišta Jar.  Kontrolu plnění usnesení přednesl pan  Halák konstatoval, 

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

námitky. 

 
 

 

 



 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 05/2013/01 

ZO Rozsochatec schvaluje upravený program jednání 

ZO Rozsochatec volí p. Haláka   a  p.Mištu     ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva 

obce č. 05/2013 

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

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

2) Hospodářka obce p. Šrámková předloţila návrh rozpočtových opatření, evidovaných pod 

číslem 5 a 6 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 05/2013/02 

Zastupitelstvo obce Rozsochatec  schvaluje rozpočtová opatření č. 5 a 6 

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

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

3) Starosta obce vydal příkaz k provedení inventarizace a předloţil návrh   plánu inventur, 

včetně sloţení inventarizační komise. 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 05/2013/03 

ZO Rozsochatec schvaluje plán inventur , včetně sloţení inventarizační komise: Halák 

Jaroslav, Svoboda Radek., Pelikán Pavel, Šrámková Dana, Havelka Václav 

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

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

4) Zastupitelé obce se seznámili s předloţeným návrhem směrnice pro tvorbu a pouţívání 

opravných poloţek včetně dodatku 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 05/2013/04 

ZO Rozsochatec schvaluje Směrnici pro tvorbu a pouţívání opravných poloţek včetně 

dodatku 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

5) Pan M. S., bytem, Praha 5 poţádal o prodlouţení termínu vyklizení dřeva na obecním 

pozemku č. parc. 939/1 v k.ú. Rozsochatec místní části Jahodov ze zdravotních důvodů do 

30.06.2014 

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

ZO Rozsochatec schvaluje prodlouţení termínu na vyklizení pozemku č. parc. 939/1 v k.ú. 

Rozsochatec do 30.04.2014. V případě, ţe tento termín nebude dodrţen bude odklizení 

provedeno na náklady pana M. 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

6)ZO se seznámilo s návrhem smlouvy  o nájmu nebytových  prostorů v č.p. 97 

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

ZO Rozsochatec schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostorů mezi obcí Rozsochatec a 

V. P.u , bytem Chotěboř,  v předloţeném znění.Záměr pronajmout majetek obce byl zveřejněn 

na úřední desce . 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

7) ZO se seznámili s návrhem kupní smlouvy mezi Obcí Rozsochatec  jako prodávající a 

kupující, Ing. L. H. jako prodávající a kupující a paní J. V. jako prodávající a kupující 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 05/2013/07 

ZO Rozsochatec schvaluje Kupní smlouvu mezi Obcí Rozsochatec  jako prodávající a 

kupující, Ing. L. H. jako prodávající a kupující a paní J. V. jako prodávající a kupující 

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

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 



8) Představenstvo LD ve Štokách projednalo dne 16.1.02013 ţádost o přestavbu rekreačního 

objektu č.ev. 75 na pozemku č.p. 67/6 v k. ú. Dvorce u Jihlavy a doporučilo členským obcím 

souhlasit s přestavbou rekreačního objektu č.ev. 75 na pozemku č. parc. 67/6 v k.ú. Dvorce u 

Jihlavy za podmínky, ţe přetavbou nesmí dojít k rozšíření záboru lesního pozemku 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 05/2013/08 

ZO Rozsochatec  souhlasí s přestavbou rekreačního objektu č.ev. 75 na pozemku č. parc. 67/6 

v k.ú. Dvorce u Jihlavy za podmínky, ţe přetavbou nesmí dojít k rozšíření záboru lesního 

pozemku 

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

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

9) vypuštěn 

10) Vzhledem k havarijnímu stavu odvodnění objektu č.p. 19 – obecní dům bylo 

provedeno poptávkové řízení. Nabídky předloţily tři firmy. Zastupitelé nabídky posoudili a 

vybrali dodavatele opravy místní komunikace. 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 05/2013/10 

ZO Rozsochatec souhlasí s uzavřením smlouvy na opravu odvodnění budovy č.p. 19 – obecní 

dům s firmou Ecostone s.r.o. ,Dobrovského 2356,Havlíčkův Brod IČ 28796331 dle 

předloţené nabídky 

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

Usnesení č. 10 bylo schváleno 

11) Starosta obce předloţil návrh darovací smlouvy , na základě které Kraj Vysočina 

poskytne obci Rozsochatec finanční dar ve výši 4 480,00 Kč na údrţbu veřejné zeleně 

v průjezdních úsecích silnic II. a III.třídy. 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 05/2013/11 

ZO Rozsochatec schvaluje přijetí daru od Kraje Vysočina ve výši 4 480,00 Kč na údrţbu 

veřejné zeleně v průjezdních úsecích silnic II. a III. třídy 

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

Usnesení č.11 bylo schváleno. 

12) Lesní druţstvo Štoky předloţilo návrh Dodatku k nájemní smlouvě č. 15/2011 pro rok  

      2013 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 05/2013/12 

ZO Rozsochatec schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě č. 15/2011 pro rok 2013 

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

Usnesení č. 12 bylo schváleno. 

13) ZO se seznámili s návrhem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene a smlouvy o právu stavby číslo IV-12-2011751/VB/1 mezi Obcí Rozsochatec a ČEZ 

Distribuce,a.s. se sídlem Děčín,Děčín IV-Podmokly,Teplická 874/8, PSČ 40502, IČO 

24729035 v předloţeném znění  týkající se zřízení věcného břemene  - vedení kabelu nn 1 kV 

v zemi na poz. č. parc. 165/2,169/1,1888,1890 v k.ú. Rozsochatec 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 05/2013/13 

ZO Rozsochatec schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 

a smlouvy o právu stavby číslo IV-12-2011751/VB/1 mezi Obcí Rozsochatec a ČEZ 

Distribuce,a.s. se sídlem Děčín,Děčín IV-Podmokly,Teplická 874/8, PSČ 40502, IČO 

24729035 v předloţeném znění  týkající se zřízení věcného břemene  - vedení kabelu nn 1 kV 

v zemi na poz. č. parc. 165/2,169/1,1888,1890 v k.ú. Rozsochatec 

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

Usnesení č. 13 bylo schváleno. 

 

14)Hospodářka obce předloţila návrh aktualizovaného Oběhu účetních písemností 



Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 05/2013/14 

ZO Rozsochatec schvaluje Oběh účetních písemností Obce Rozsochatec v předloţeném znění 

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

Usnesení č. 14 bylo schváleno. 

15) Předsedající navrhl aby smlouva na provádění zimní údrţby místních komunikací byla 

uzavřena s firmou Statek Lesolg s.r.o. Rozsochatec.  

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 05/2013/15 

ZO Rozsochatec schvaluje uzavření smlouvy na zimní údrţbu místních komunikací s firmou 

Statek Lesolg s.r.o.U nových vil 188/9, 10000 Praha 10-Strašnice, na období od 1.1.2014 do 

31.12. 2014 

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

Usnesení č. 15 bylo schváleno. 

 

16) Starosta seznámil přítomné s tradiční akcí „Adventní posezení“ kterou připravuje  obec ve 

spolupráci s ZO ČSŢ na 30.11.2013.  

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20,00 hod. 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 21.11.2013 

 

Zapisovatel: 

 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 


