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Z á p i s  č. 5 

 z veřejného  zasedání zastupitelstva  Obce Rozsochatec, které se  konalo ve 

středu 28. listopadu 2012 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního 

úřadu 

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

                  6 občanů – viz listina přítomných 

Omluveni: p. Novák – sluţební cesta,p. Krédl- v zaměstnání 

 

Program: 

1) Sloţení slibu nového zastupitele 

2) Volba člena kontrolního výboru 

3) Rozpočtové změny 

4) Zpráva o uplatňování územního plánu 

5) Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích 

6) Smlouva o ukládání odpadů na skládce Ronov nad Sázavou 

7) Volební řád školské rady 

8) Jmenování knihovníka 

9) Smlouva o  koupi pozemku č. parc. 167/41 v k.ú. Rozsochatec 

10) Smlouva o zřízení práva stavby  

11) Smlouva o zřízení práva stavby  

12) Smlouva o zřízení práva stavby  

13) Ţádost o poskytnutí fin. příspěvku na šachový turnaj 

14) Prodlouţení nájemní smlouvy – byt č. 2 

15) Ţádost o poskytnutí fin. příspěvku na babybox 

16) Ţádost o poskytnutí fin. příspěvku na opravu kostela v Dolní Krupé 

17) Zimní údrţba 

18) Pouţití rezervního fondu –PO ZŠ Rozsochatec 

19) Plán inventarizace – inventarizační komise 

20) Informace – umístění webkamery,volba prezidenta 

21) Smlouva darovací – kraj-sekání 

22) Smlouva o dílo – oprava 

23) Smlouva o dílo – zemní práce  ZTV Nové Dvory 

 

1) Zahájení, kontrola plnění usnesení 

Zapisovatelka: p. Šrámková 

Ověřovatelé zápisu: p. Pelikán  , p. Mišta  

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 7  členů ZO, tedy nadpoloviční 

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

bude řídit tímto programem navrhl zapisovatelku paní Šrámkovou a ověřovatele zápisu p.   a 

p..Kontrolu plnění usnesení přednesl pan Svoboda, konstatoval, ţe zápis z minulého zasedání 

zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny ţádné námitky. 

 



 2 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 05/2012/01 

ZO Rozsochatec schvaluje upravený program jednání 

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

obce č. 05/2012 

Výsledek hlasování:   Pro   6  Proti ----------- Zdrţeli se   

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 

2)Předsedající informoval o odstoupení zastupitele pana Karla Pazderky a v souladu s § 69 

odst. 2 zákona o obcích vyzval nového přítomného člena zastupitelstva ke sloţení slibu. Před 

sloţením slibu předsedající upozornil , ţe odmítnutí sloţit slib nebo sloţení slibu s výhradou 

má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí 

a o změně některých zákonů, v platném znění). 

 

Sloţení slibu proběhlo tak, ţe předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o 

obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, ţe svoji funkci budu 

vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou 

a zákony České republiky.“ a  vyzval pana Radka Svobodu ke sloţení slibu pronesením slova 

„slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2)  

Člen zastupitelstva neodmítl sloţit slib ani nesloţil slib s výhradou. 

 

3)Hospodářka obce paní Dana Šrámková předloţila návrh rozpočtových opatření evidovaných 

pod č. 5 

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

ZO Rozsochatec schvaluje rozpočtové opatření č. 5 

Výsledek hlasování:   Pro   7  Proti ----------- Zdrţeli se   

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

4) Starosta obce pan Havelka předloţil „Zprávu o uplatňování územního plánu Rozsochatec 

za období 12/2008-10/2012“ 

 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 05/2012/04 

ZO Rozsochatec,příslušné podle § 6 odst. 5 písm.e) zákona č. 183/2006 Sb.o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za pouţití § 55 odst. 1 stavebního zákona 

projednalo a schválilo Zprávu o uplatňování územního plánu Rozsochatec za období 12/2008 

– 10/2012 

Výsledek hlasování:   Pro   7  Proti ----------- Zdrţeli se   

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

5) Starosta obce seznámil přítomné s návrhem obecně závazné vyhlášky o místním poplatku 

za provoz systému shromaţďování, sběru,přepravy,třídění,vyuţívání a odstraňování 

komunálních odpadů 

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

ZO Rozsochatec schvaluje obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému 

shromaţďování, sběru,přepravy,třídění,vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů č. 

1/2012 

Výsledek hlasování:   Pro  7   Proti ----------- Zdrţeli se   

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
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6) Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Smlouvy o ukládání odpadů na skládce TKO a 

TPO – S-OO3 Ronov nad Sázavou a Odpadovém hospodářství Ronov nad Sázavou s Městem 

Přibyslav, Bechyňovo náměstí, Přibyslav 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 05/2012/06 

ZO Rozsochatec schvaluje uzavření Smlouvy o ukládání odpadů na skládce TKO a TPO – S-

OO3 Ronov nad Sázavou a Odpadovém hospodářství Ronov nad Sázavou s Městem 

Přibyslav, Bechyňovo náměstíl, Přibyslav 

Výsledek hlasování:   Pro   7  Proti ----------- Zdrţeli se   

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

7)Starosta seznámil přítomné se zněním „Volebního řádu školské rady při ZŠ a MŠ 

Rozsochatec“ 

 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 05/2012/07 

ZO Rozsochatec schvaluje Volební řád školské rady při ZŠ a MŠ Rozsochatec“ 

Výsledek hlasování:   Pro  7   Proti ----------- Zdrţeli se   

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

8) Stávající knihovník Místní knihovny v Rozsochatci  pan Miroslav Hyrš poţádal o ukončení 

dohody o činnosti k datu 31.12.2012.  

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 05/2012/08 

ZO Rozsochatec jmenuje  slečnu Terezu Hyršovou od 1.1.2013 knihovnicí Místní knihovny 

v Rozsochatci. Zároveň děkuje panu Miroslavu Hyršovi za práci 

Výsledek hlasování:   Pro    7 Proti ----------- Zdrţeli se   

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

9) Manţelé K. a I. S., bytem Rozsochatec č.p. nabídli obci k odkoupení pozemek č. parc. 

167/41 v k.ú. Rozsochatec, který získali na základě smlouvy kupní ze dne 22.února 2000, 

uvedenou smlouvou bylo k výše citovanému pozemku zřízeno pro Obec Rozsochatec 

předkupní právo.Záměr odkoupit pozemek byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu od 

8.11.2012   do 28.11.2012 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 05/2012/09 

ZO Rozsochatec schvaluje uzavření smlouvy s manţeli K. a I. S. , bytem Rozsochatec č.p. na 

základě které obec vyuţije svého předkupního práva  uvedeného ve smlouvě kupní ze dne 

22.února 2000 a odkoupí pozemek č. parc. 167/41 v k. ú Rozsochatec. 

Smlouva musí být uzavřena do 30.6.2013.Záměr odkoupit pozemek byl zveřejněn na úřední 

desce obecního úřadu od  8.11.2012  do 28.11.2012 

Výsledek hlasování:   Pro   7  Proti ----------- Zdrţeli se   

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 

10) Zastupitelé obce se seznámili s návrhem Smlouvy o zřízení práva provést stavbu sítí – 

kanalizace, vody,plynu a el. energie na pozemcích č. parc. 1891/1,1890,1888,169/1,165/2  

mezi Obcí Rozsochatec a manţeli Z. Š., bytem Havlíčkův Brod, Smetanovo nám.  a L. Š. 

bytem Rozsochatec č.p.  

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 05/2012/10 

ZO Rozsochatec schvaluje Smlouvu o zřízení práva provést stavbu sítí – kanalizace, 

vody,plynu a el. energie na pozemcích č. parc. 1891/1,1890,1888,169/1,165/2  mezi Obcí 

Rozsochatec a manţeli Z. Š., bytem Havlíčkův Brod, Smetanovo nám.  a L. Š. bytem 

Rozsochatec č.p.  
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Výsledek hlasování:   Pro  7  Proti ---------------- Zdrţeli se --------------------- 

Usnesení č. 10 bylo schváleno 

 

11) Zastupitelé obce se seznámili s návrhem Smlouvy o zřízení práva provést stavbu sítí – 

kanalizace, vody,plynu a el. energie na pozemcích č. parc. 1890,1888,169/1,165/2  mezi Obcí 

Rozsochatec a Mgr. L. H., bytem Zálesí    a Z. Š.bytem Rozsochatec č.p.  

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 05/2012/10 

ZO Rozsochatec schvaluje Smlouvu o zřízení práva provést stavbu sítí – kanalizace, 

vody,plynu a el. energie na pozemcích č. parc. 1890,1888,169/1,165/2  mezi Obcí 

Rozsochatec a Mgr. L. H., bytem Zálesí  a Z. Š. bytem Rozsochatec č.p. Výsledek hlasování:   

Pro 7   Proti ---------------- Zdrţeli se --------------------- 

Usnesení č. 11 bylo schváleno 

 

12) Zastupitelé obce se seznámili s návrhem Smlouvy o zřízení práva provést stavbu sítí – 

kanalizace, vody,plynu a el. energie na pozemcích č. parc. 1890,1888,169/1,165/2  mezi Obcí 

Rozsochatec a L. V., bytem Velká Losenice.   a Bc. Z. P. bytem Rozsochatec č.p.  

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 05/2012/10 

ZO Rozsochatec schvaluje Smlouvu o zřízení práva provést stavbu sítí – kanalizace, 

vody,plynu a el. energie na pozemcích č. parc. 1890,1888,169/1,165/2  mezi Obcí 

Rozsochatec a L. V., bytem Velká Losenice a Bc. Z. P. bytem Rozsochatec č.p.  

 

Výsledek hlasování:   Pro 7   Proti ---------------- Zdrţeli se --------------------- 

Usnesení č. 12 bylo schváleno 

 

13)Ţádost o poskytnutí příspěvku na šachový turnaj– bod byl vypuštěn 

 

  14) Nájemní smlouva na pronájem bytu č. 2 byla  uzavřena do 31.01.2013 .  

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 05/2012/14 

ZO Rozsochatec schvaluje dodatek o prodlouţení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 2 

v domě čp. 19 nájemci C. J.  do 31.01.2015. 

Výsledek hlasování:   Pro 7   Proti ---------------- Zdrţeli se --------------------- 

Usnesení č. 14 bylo schváleno 

 

15)Ţádost o poskytnutí příspěvku na babybox – bod byl vypuštěn 

 

16) Římskokatolická farnost Dolní Krupá se sídlem Česká Bělá 74 zastoupená P. Rudolfem 

Zahálkou, exc. adm. poţádala o finanční příspěvek na opravu kostela sv. Víta v Dolní Krupé 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 05/2012/15 

ZO Rozsochatec schvaluje uzavření smlouvy podle § 48 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů a § 9 zákona č. 128/2000 Sb.o poskytnutí příspěvku na opravu kostela 

v Dolní Krupé ve výši 10 tis. Kč. 

 Výsledek hlasování:   Pro 7   Proti ---------------- Zdrţeli se --------------------- 

Usnesení č. 16 bylo schváleno 

 

 

17) 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. 05/2012/17 

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

Statek Lesolg s.r.o. Rozsochatec, na období od 1.1.2013 do 31.12. 2013 
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Výsledek hlasování:   Pro  7  Proti ................ Zdrţeli se ................ 

Usnesení č. 17 bylo schváleno. 

 

18) Ředitelka ZŠ a MŠ Rozsochatec poţádala o vydání souhlasu k pouţití rezervního fondu 

tvořeného z neinvestičních, neúčelových finančních darů  k jeho pouţítí na pokrytí nákladů na 

vybavení kabinetu v budově ZŠ Rozsochatec č.p. 54. ve výši 23 500,00Kč 

Zároveň ředitelka příspěvkové org. ZŠ a MŠ Rozsochatec poţádala o vydání souhlasu 

s přijetím neinvestičního neúčelového daru ve výši 4 160,00 Kč 

 

 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 05/2011/10 

ZO Rozsochatec schvaluje pouţití rezervního fondu vedeného ZŠ a MŠ Rozsochatec 

k pokrytí  nákladů na vybavení kabinetu v budově ZŠ č.p. 54 ve výši 23 500,00 Kč 

ZO Rozsochatec schvaluje přijetí neinvestičního neúčelového daru ve výši 4 160,00 Kč do 

rezervního fonud ZŠ a MŠ Rozsochatec 

Výsledek hlasování:   Pro   7        Proti …............. Zdrţeli se …............. 

Usnesení č. 18 bylo schváleno. 

 

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

včetně sloţení inventarizační komise. 

 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 05/2012/19 

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

Jaroslav, Novák Jiří, Pelikán Pavel 

Výsledek hlasování:   Pro  7          Proti …............. Zdrţeli se …............. 

Usnesení č. 19 bylo schváleno. 

 

20) Informace  

Starosta obce seznámil přítomné s umístěním webkamery na budově obecního úřadu 

Starosta obce informoval přítomné o volbách prezidenta ČR, které se budou konat ve dnech 

11. a 12. 1. 2013, případné druhé kolo potom 24. a 25. 1. 2013 

 

21) 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. 05/2012/21 

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    7        Proti …............. Zdrţeli se …............. 

Usnesení č.21 bylo schváleno. 

 

 

22) Starosta obce předloţil návrh Smlouvy o dílo s firmou ECOSTONE s.r.o., Dobrovského 

2366, Havlíčkův Brod na základě které bude provedena havarijní oprava místní komunikace 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 05/2012/22 

ZO Rozsochatec schvaluje uzavření smlouvy s firmou ECOSTONE s.r.o., Dobrovského 2366, 

Havlíčkův Brod 

Výsledek hlasování:   Pro       7     Proti …............. Zdrţeli se …............. 
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Usnesení č.22 bylo schváleno. 

 

23)Starosta obce předloţil návrh Smlouvy o dílo s firmou ECOSTONE s.r.o., Dobrovského 

2366, Havlíčkův Brod na základě které budou provedeny zemní práce pro výstavbu ZTV 

Nové Dvory – vodovodní řád 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 05/2012/23 

ZO Rozsochatec schvaluje uzavření smlouvy s firmou ECOSTONE s.r.o., Dobrovského 2366, 

Havlíčkův Brod 

Výsledek hlasování:   Pro      7      Proti …............. Zdrţeli se …............. 

Usnesení č.23 bylo schváleno. 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20,00 hod. 

 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Slib nového zastupitele 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne:03.12.2012 

 

 

Zapisovatel: 

 

 

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

 

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

 

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

 

 

                                                                  

 

 

 

 


