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Z á p i s  č. 3 

 z veřejného  zasedání zastupitelstva  Obce Rozsochatec, které se  

konalo ve středu 10. července 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací 

síni obecního úřadu 

 
Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.Halák, p.Pelikán,p., ,Svoboda R.,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) Hospodaření obce I .pololetí 2013 

3) Rozpočtové opatření 

4) Půjčka TJ SOKOL Rozsochatec 

5) Dodatek k nájemní smlouvě – byt č. 3 

6) Sponzorský dar – ZŠ a MŠ Rozsochatec – přijetí a pouţití 

7) Smlouva na dodávku herních prvků a úprava – Školní dvůr 

8) Smlouva na výstavbu veř. osvětlení v lokalitě Nové Dvory 

9) Smlouva na zasíťování 6 RD v lokalitě Nové Dvory 

10) Příspěvek pro SDH Rozsochatec 

11) Různé – oprava zvoničky – vysvěcení zvoničky 

12) Ţádost o provedení auditu 

13) Letní kino – sobota 24.08.2013 – výběr filmu 

14) Smlouva –EKOKOM – zapůjčení kontejnerů 

15) Ţádost o pronájem pozemku v Jahodově 

16) Darovací smlouva – Kraj Vysočina  

17) Dům pro seniory 

 

 

Zapisovatelka: p. Šrámková 

Ověřovatelé zápisu: p.Halák,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. Haláka  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. 
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Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2013/01 

ZO Rozsochatec schvaluje upravený program jednání 

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

obce č. 03/2013 

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

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 

 

2) Hospodářka obce paní Šrámková seznámila přítomné s hospodařením obce za I. pololetí 

2013 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2013/02 

ZO Rozsochatec schvaluje hospodaření obce za I. pololetí 2013 

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

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

 

3) Hospodářka obce paní Šrámková přednesla návrh rozpočtových opatření, evidovaných pod 

č.3 

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

ZO Rozsochatec schvaluje rozpočtové opatření č. 3 

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

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

 

4)  Předseda TJ SOKOL Rozsochatec poţádal obec o zapůjčení finančních prostředků ve výši   

300  tis. Kč. TJ Sokol  získala v rámci grantového programu  300 tis.Kč dotaci na vybudování 

zavlaţování fotbalového hřiště. Finanční prostředky jí budou uvolněny po předloţení 

závěrečné zprávy a vyúčtování. Na překlenutí časového nesouladu ţádají o krátkodobou 

půjčku. 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2013/04 

ZO Rozsochatec schvaluje poskytnutí krátkodobé  půjčky ve výši 300  tis. Kč pro TJ Sokol 

Rozsochatec. Půjčené finanční prostředky budou pouţity na vybudování zavlaţování 

fotbalového hřiště. Půjčka bude vrácena  do 12/ 2013. sjednaný úrok 0,5 %, bude uhrazen do  

12/2013. Smlouva bude uzavřena aţ po schválení dotaze SZIF 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

5) Nájemní smlouva na pronájem bytu č. 3 byla  uzavřena do 31.08.2013 . Zastupitelstvu obce 

byla navrţena  dohoda o prodlouţení  platnosti uvedené nájemní smlouvy do 31.08.2014 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2012/05 

ZO Rozsochatec schvaluje dodatek  o prodlouţení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 3 

v domě čp. 19 nájemci  F. Z.  do 31.08.2014. 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno  
 

6) Ředitelka ZŠ a MŠ Rozsochatec poţádala o vydání souhlasu k přijetí neinvestičního, 

neúčelového daru  ve výši 40 000,00 Kč. Zároveň  poţádala o vydání souhlasu k pouţití  

neinvestičního, neúčelového daru  na nákup vybavení školy novými počítači pro výuku ţáků 

ve výši 40 000,00 Kč 



 3 

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

ZO Rozsochatec schvaluje  přijetí neinvestičního, neúčelového daru ve výši 

40 000.00 Kč  

ZO Rozsochatec schvaluje  pouţití neinvestičního, neúčelového daru ve výši 

40 000.00 Kč   na zakoupení vybavení školy 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno  
 
7) Starosta předloţil návrh smlouvy na zhotovení a montáţ víceúčelového hřiště u ZŠ 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2013/07 

ZO Rozsochatec souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo s firmou 8D o.s. Rybkova 23, Kraví 

Hora, Brno, IČ 27047156 na zhotovení a montáţ víceúčelového hřiště u ZŠ 

 

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

Usnesení č.7 bylo schváleno  
 

8) Starosta předloţil návrh smlouvy na  výstavbu veřejného osvětlení Rozsochatec „Na 

Nových Dvorech“- ZTV 12 RD – I. etapa pro 6 RD v k. ú. Rozsochatec 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2013/08 

ZO Rozsochatec souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo s firmou ElektroMont,s.r.o. Poděbaby 

27, IČ 27536441, na výstavbu veřejného osvětlení Rozsochatec „Na Nových Dvorech“- ZTV 

12 RD – I. etapa pro 6 RD v k. ú. Rozsochatec 

 

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

Usnesení č.8 bylo schváleno  
 

9) Starosta obce seznámil přítomné se závěry z jednání hodnotící komise pro výběr 

dodavatele na stavební práce v rámci veřejné zakázky : Rozsochatec „Na Nových Dvorech“ 

12 rodinných domků – I  etapa pro 6 RD 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2013/09 

ZO Rozsochatec na základě doporučení hodnotící komise stanovuje pořadí uchazečů veřejné 

podlimitní zakázky na dodavatele stavby“: Rozsochatec „Na Nových Dvorech“ 12 rodinných 

domků – I  etapa pro 6 RD 

 první  AZ Stavební Heřmanův Městec s.r.o. IČ 25966251, druhý EUROVIA CS, a.s. Národní 

10, Praha 1 , IČ :45274924, třetí ECOSTONE s.r.o., Dobrovského 2366,Havlíčkův Brod, IČ 

28796331, čtvrtý Ing. Radek Gregor, Počítky 18,IČ 65752503, pátý M-SILNICE a.s.,Husova 

1697,Pradubice, IČ 42196868, šestý Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČ 60932171, a 

ukládá starostovi s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu o dílo. 

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

Usnesení č. 9 bylo schváleno  
 

10) SDH Rozsochatec poţádal o příspěvek na činnost 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2013/10 

ZO Rozsochatec schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na činnost pro SDH Rozsochatec, 

především na opravu sportovního nářadí  ve výši 10 000 Kč 

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

Usnesení č.10 bylo schváleno  
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11)Starosta obce zhodnotil  provedené opravy zvoničky a pozval všechny přítomné na 

slavnostní poţehnání  nové zvoničky, které se bude konat  v sobotu 13.07.2013 za přítomnosti  

pomocného biskupa Josefa Kajneka 

 

12) Starosta obce předloţil návrh na  podání ţádosti  Krajskému úřadu kraje Vysočina o 

provedení přezkoumání hospodaření za rok 2013 .  

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2013/12 

ZO Rozsochatec schvaluje podání ţádosti o provedení přezkoumání hospodaření obce za rok 

2013 Krajskému úřadu kraje Vysočina včetně dílčího auditu. 

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

Usnesení č. 12 bylo schváleno  
 

13) Za účelem zpestření letního kulturního ţivota v obci bylo v sobotu 6.7.2013 na 

fotbalovém hřišti připraveno pro občany promítání letního kina. Program se líbil a tak je 

navrţeno ještě jednou během letních prázdnin promítání zopakovat, zarezervovaný je termín  

sobota 24.8.2013,  

 

14)Společnost  EKO-KOM, a. s., Na Pankráci 1685/17,19, 140 21 Praha 4, IČO 25134701 

přdloţila návrh nové smlouvy o výpůjčce sběrných nádob  

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2013/14 

ZO Rozsochatec  projednalo a schvaluje smlouvu o výpůjčce uzavíranou mezi společností 

EKO-KOM, a. s., Na Pankráci 1685/17,19, 140 21 Praha 4, IČO 25134701 a Obcí 

Rozsochatec. 

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

Usnesení č. 14 bylo schváleno  
 

 

15) Na zastupitelstvo naší obce se obrátil se ţádostí  o pronájem části  obecního pozemku č. 

parc. 939/1 v Jahodově pan M. S.., bytem Praha,. 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2013/15 

ZO Rozsochatec pověřuje starostu obce zveřejněním záměru pronajmout část pozemku č. 

parc.939/1 v Jahodově 

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

Usnesení č. 15 bylo schváleno  
 

 

16)Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém 2. zasedání dne 2.4.2013 usnesením číslo 

0148/02/2013/ZK rozhodlo  poskytnout naší obci finanční dar ve výši 4 916,00 Kč. 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2013/16 

ZO Rozsochatec schvaluje přijetí  finančního daru od dárce, kterým je  Kraj Vysočina, 

Ţiţkova 57, Jihlava , IČ 70890749 a to na základě darovací smlouvy  

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

Usnesení č. 16 bylo schváleno  
 
17) Dům pro seniory  - starosta seznámil přítomné s moţností vystavět v obci dům pro 

seniory za podmínky získání dotace ve výši 100 % . Celkem by se jednalo o 8 bytů, které 

musí splňovat podmínky dané v zadání grantu. 

 

 

 



 5 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2013/17 

ZO Rozsochatec  pověřilo starostu aby oslovil občany a zjistil zájem o tyto sluţby 

 

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

Usnesení č. 17 bylo schváleno  
 
 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 21,30 hod. 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 11.07.2013 

 

Zapisovatel: 

 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 


