
                                                     
Z á p i s  č. 4 

 z veřejného  zasedání zastupitelstva  Obce Rozsochatec, které se  konalo ve 

středu 05. září 2012 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu 

 
Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek, p.Halák, , p. Krédl,p.Novák, p.Pelikán,p. 

Pazderka,p. Mišta 

                  9 občanů – viz listina přítomných 

Omluveni:  

Program: 

1) Zahájení, kontrola plnění usnesení 

2) Rozpočtové změny 

3) Hospodaření obce 

4) Delegování zástupce obce do školské rady 

5) Přijetí daru Kraje Vysočina 

6) Projednání  zrušení poplatku za stočné 

7) Výjimka z počtu ţáků v ZŠ 

8) Ţádost Obce Pohled o směnu podílů pozemků 

9) Ţádost o pronájem budovy (stará poţární zbrojnice)-vypuštěn 

10) Změna územního plánu 

11) Smlouva o podmínkách napojení,o spolupráci a součinnosti při realizaci 

plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní 

12) Kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovitostem 

13) Smlouva s ČEZ Distribuce o realizaci přípojek k 12 parcelám 

14) Informace – volby , sraz seniorů, královská stezka – cesty poznání  

 

 

1) Zahájení, kontrola plnění usnesení 

Zapisovatelka: p. Šrámková 

Ověřovatelé zápisu: p.Halák , p.Jeřábek   

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 9  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.Haláka a p.Jeřábka..Kontrolu plnění usnesení přednesl pan Svoboda, konstatoval, ţe zápis 

z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny ţádné námitky. 

 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 04/2012/01 

ZO Rozsochatec schvaluje upravený program jednání 

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

obce č. 04/2012 

Výsledek hlasování:   Pro  9   Proti ----------- Zdrţeli se   

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 

 



2) Hospodářka obce paní Dana Šrámková předloţila návrh rozpočtových opatření 

evidovaných pod č. 4 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 04/2012/02 

ZO Rozsochatec schvaluje rozpočtové opatření č. 4 

Výsledek hlasování:   Pro   9  Proti ----------- Zdrţeli se   

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

 

3) Hospodářka obce paní Šrámková předloţila zprávu o hospodaření obce za období             

01 – 08/2012. 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 04/2012/03 

ZO Rozsochatec schvaluje zprávu o hospodaření obce za období 01-08/2012 

Výsledek hlasování:   Pro   9  Proti ----------- Zdrţeli se   

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

 

 

4) Starosta obce přednesl návrh na zástupce obce ve školské radě při ZŠ a MŠ Rozsochatec. 

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

ZO Rozsochatec jmenuje  zástupcem obce ve školské radě při ZŠ a MŠ Rozsochatec pana 

Dušana Svobodu 

Výsledek hlasování:   Pro  8   Proti ----------- Zdrţeli se  1 (Svoboda) 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

5) Starosta obce seznámil přítomné s darovací smlouvou, na základě které daruje Kraj 

Vysočina obci finanční obnos ve výši 50 000,00 Kč. 

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

ZO Rozsochatec schvaluje přijetí daru od Kraje Vysočina  se sídlem Ţiţkova 57. Jihlava ve 

výši 50 000,00 Kč 

Výsledek hlasování:   Pro   9  Proti ----------- Zdrţeli se   

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

6) Starosta obce předloţil návrh na zrušení poplatku za vypouštění odpadních vod do 

kanalizace. 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 04/2012/06 

ZO Rozsochatec schvaluje zrušení poplatku za vypouštění odpadních vod do kanalizace. 

Výsledek hlasování:   Pro   9  Proti ----------- Zdrţeli se   

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

 

7) Školský zákon par. 4 odst. 3 stanovuje, ţe škola tvořená dvěma třídami prvního stupně 

musí mít nejméně 12 ţáků v průměru na 1 třídu. Ředitelka naší ZŠ a MŠ Mgr. Hana 

Hertlová informovala starostu  a zastupitelstvo, ţe ve škol. roce 2012-2013 k datu 

01.09.2012 tuto podmínku škola nesplňuje o jednoho ţáka. 

 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 04/2012/07 

ZO Rozsochatec schvaluje udělení výjimky z počtu ţáků základní školy na dobu jednoho 

roku. 



ZO Rozsochatec souhlasí, ţe obec uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy nad 

rámec stanovený krajským normativem 

Výsledek hlasování:   Pro   9  Proti ----------- Zdrţeli se   

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

8) Obec Pohled se obrátila na členské obce, města a městysi Lesního druţstva ve  Štokách se 

ţádostí o schválení směny podílů pozemků s doplatkem v k.ú. Pohled za podíly pozemků 

v k. ú. Simtany.Směna byla projednána a doporučena Představenstvem Lesního druţstva 

ve Štokách .Obec Pohled smění s doplatkem spoluvlastnické pozemky v areálu Svatá 

Anna u Pohledu o výměře 40 739 m2,dle GP č. 468-1090/2012 v k. ú.Pohled Obec Pohled 

nabízí ke směně pozemky o výměře 25 701 m2 v k.ú. Simtany, obec Pohled rozdíl v ceně 

směňovaných spoluvlastnických podílů na pozemcích zjištěný znaleckým posudkem č. 

1614-22/2012 doplatí. 

 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 04/2012/08 

ZO Rozsochatec schvaluje směnu podílů pozemků s doplatkem v k.ú. Pohled za podíly 

pozemků v k. ú. Simtany.Směna byla projednána a doporučena Představenstvem Lesního 

druţstva ve Štokách .Obec Pohled smění s doplatkem spoluvlastnické pozemky v areálu Svatá 

Anna u Pohledu o výměře 40 739 m2,dle GP č. 468-1090/2012 v k. ú.Pohled Obec Pohled 

nabízí ke směně pozemky o výměře 25 701 m2 v k.ú. Simtany, obec Pohled rozdíl v ceně 

směňovaných spoluvlastnických podílů na pozemcích zjištěný znaleckým posudkem č. 1614-

22/2012 doplatí. 

 

Výsledek hlasování:   Pro  9   Proti ----------- Zdrţeli se   

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

9) Pan M. E. bytem Rozsochtec č.p.  poţádal o pronájem budovy bývalé poţární zbrojnice na 

dobu 10 let. Tento bod byl při projednávání a schvalování programu zasedání vypuštěn 

z důvodu ujasnění vlastnických vztahů k pozemku 

 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 04/2012/09 

ZO Rozsochatec schvaluje vypuštění uvedeného bodu z jednání a ukládá panu starostovi 

zjištění vlastnictví. 

Výsledek hlasování:   Pro  9   Proti ----------- Zdrţeli se   

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

 

10) Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem změny č. 1 územního plánu obce 

Rozsochatec. 

 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 04/2012/10 

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

plánování a stavebním řádu (stavební zákon) za pouţití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2stavebního 

zákona, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7 

vyhlášky č. 500/2006 Sb. O územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve spojení s ustanovením § 188 

odst. 4 stavebního zákona vydává změnu č. 1 územního plánu obce Rozsochatec 

 

Výsledek hlasování:   Pro  9   Proti ----------- Zdrţeli se   

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 



11) Starosta seznámil zastupitelstvo se zněním Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci 

a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní s firmou 

VČP Net,s.r.o. se sídlem Praţská třída 485, 500 04 Hradec Králové, jejímţ předmětem j 

stanovení podmínek napojení plynárenského zařízení investora (obce) k distribuční síti 

PDS. 

 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 04/2012/11 

ZO Rozsochatec schvaluje uzavření Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a 

součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní s firmou VČP 

Net,s.r.o. se sídlem Praţská třída 485, 500 04 Hradec Králové, jejímţ předmětem j stanovení 

podmínek napojení plynárenského zařízení investora (obce) k distribuční síti PDS. 

 

Výsledek hlasování:   Pro  9   Proti ----------- Zdrţeli se   

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

 

12) Na členské obce Lesního druţstva Štoky se obrátila paní K. D., trvale bytem Štoky č.p. se 

ţádostí o odprodej pozemku parc.č. 2642/1 o výměře 1762 m2-trvalý travní porost, parc.č. 

2642/2 o výměře 2 333 m2 – zahrada, parc.č. 2644/1 o výměře 157 m2-zahrada a prac.č. 

2644/2 o výměře 56 m2 – zahrada , k.ú. Štoky vše zapsané na LV 1208 

 

 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 04/2012/12 

ZO Rozsochatec schvaluje odprodej pozemku parc.č. 2642/1 o výměře 1762 m2-trvalý travní 

porost, parc.č. 2642/2 o výměře 2 333 m2 – zahrada, parc.č. 2644/1 o výměře 157 m2-zahrada 

a prac.č. 2644/2 o výměře 56 m2 – zahrada v k.ú. Štoky vše zapsané na LV 1208 paní D. K., 

trvale bytem Štoky  

 

Výsledek hlasování:   Pro  9   Proti ----------- Zdrţeli se   

Usnesení č. 12 bylo schváleno. 

 

13) Starosta obce seznámil se zněním Smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení 

odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) 

s firmou ČEZ Distribuce,a.s. Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, IČ 

24729035 jejímţ předmětem je napojení plánované výstavby základní technické 

vybavenosti k 12 rod. domkům v kat. území Rozsochatec  do distribuční soustavy PDS. 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 04/2012/13 

ZO Rozsochatec schvaluje uzavření  Smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení 

odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) 

s firmou ČEZ Distribuce,a.s. Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, IČ 

24729035 jejímţ předmětem je napojení plánované výstavby základní technické vybavenosti 

k 12 rod. domkům v kat. území Rozsochatec  do distribuční soustavy PDS. 

Výsledek hlasování:   Pro  9   Proti ----------- Zdrţeli se   

Usnesení č. 13 bylo schváleno 

 

14) Starosta informoval přítomné o datu a místě konání voleb do Zastupitelstva Kraje 

Vysočina a Senátu Parlamentu ČR.      

Dále seznámil přítomné s přípravami na setkání seniorů DSO Krupsko, které se uskuteční 

dne 03.11.2012 v naší obci   . 

Zároveň pozval přítomné na slavnostní  otevření naučné stezky Cesty poznání 

v Chotěboři. 



 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20,00 hod. 

 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne:11.09.2012 

 

Zapisovatel: 

 

 

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

 

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

 

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

 

 

                                                                  

 


