
 1 

Z á p i s  č. 5 

 z veřejného  zasedání zastupitelstva  Obce Rozsochatec, které se  konalo v 

pondělí 28.prosince 2011 od 18.00 hod. ve velké zasedací síni obecního 

úřadu 

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

Mišta,p.Pelikán 

                  3 občané – viz listina přítomných 

Omluveni:  

 

Program: 

1) Zahájení, kontrola plnění usnesení 

2) Rozpočtové změny 

3) Hospodaření obce 

4) Rozpočet obce na rok 2012 

5) Rozpočtový výhled  

6) Rozpočet DSO 

7) Ceník za svoz TDO pro podnikatele 

8) Odpisový plán 

9) Inventarizační směrnice + plán inventur 

10) Použití rezervního fondu –PO ZŠ Rozsochatec 

11) Smlouva darovací – MAS Královská stezka o.p.s. Habry 

12) Zimní údržba 

13) Veřejnoprávní smlouva RUIAN 

14) Výběr.řízení 

15) Závěr 

 
 
1) Zahájení, kontrola plnění usnesení 

Zapisovatelka: p. Šrámková 

Ověřovatelé zápisu: p.Pelikán Pavel   , p. Mišta Jaroslav  

 

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

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

§91 a §93 zákona o obcích. Informoval, že  je přítomno 9  členů ZO, tedy nadpoloviční 

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

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

Mištu  ,p.Pelikána .Kontrolu plnění usnesení přednesl pan Svoboda, konstatoval, že zápis 

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

 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 05/2011/01 

ZO Rozsochatec schvaluje upravený program jednání 

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

obce č. 05/2011/ 

Výsledek hlasování:   Pro  9   Proti ----------- Zdrželi se   
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Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 

2)P. Šrámková přednesla návrh rozpočtových opatřeních evidovaných pod  poř. číslem  5 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 05/2011/02 

ZO Rozsochatec schvaluje rozpočtové opatření poř. č. 5 

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

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

3)P. Šrámková přednesla zprávu o hospodaření obce za období 1-11/2011 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 05/2011/03 

ZO Rozsochatec schvaluje přednesenou zprávu o hospodaření obce za období 1-11/2011 
Výsledek hlasování:   Pro  9  Proti ------------ Zdrželi se -------------- 

 

4)Návrh rozpočtu na rok 2012 zpracoval finanční výbor. Zveřejněn byl na úřední desce obec. 

úřadu od 23.11.2011 do 27.12.2011 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 05/2011/04 

ZO Rozsochatec schvaluje rozpočet na rok 2012 

Výsledek hlasování: Pro     9    Proti ….. Zdrželi se ………. 

Usnesení č. 4 bylo schváleno 

 

5)Rozpočtový výhled  na roky 2014-2015 zpracoval finanční výbor. Zveřejněn byl na úřední 

desce OÚ od 23.11.211 do 27.12.2011 

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

ZO Rozsochatec schvaluje rozpočtový výhled na roky 2014-2015 

Výsledek hlasování : Pro      9     Proti ……. Zdrželi se ….. 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

6) Zastupitelé se seznámili s rozpočtem DSO Krupsko na rok 2012, který byl zveřejněn na 

úřední desce  od 21.11.2011 do 20.12.2011 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 05/2011/06 

ZO Rozsochatec schvaluje rozpočet DSO Krupsko na rok 2012 

Výsledek hlasování:   Pro      9      Proti …............. Zdrželi se …............. 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

7) Ceník za služby - sběr TDO v roce 2012 pro právnické a fyzické osoby podnikající. Byla 

navržena  částka 1000 Kč ročně za 1 popelovou nádobu 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 05/2011/07 

ZO schvaluje ceník za TDO v roce 2012 pro právnické a fyzické   osoby podnikající.Částka 

1000 Kč ročně za 1 popelovou nádobu. 

Výsledek hlasování:   Pro    9        Proti …............. Zdrželi se …............. 

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

8) Finanční výbor předložil návrh Směrnice na odepisování dlouhodobého majetku 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 05/2011/08 

ZO Rozsochatec schvaluje Směrnici na odepisování dlouhodobého majetku 

Výsledek hlasování:   Pro     9       Proti …............. Zdrželi se …............. 

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 
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9) Finanční výbor předložil návrh  Inventarizační směrnice a plánu inventur. 

 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 05/2011/09 

ZO Rozsochatec schvaluje Inventarizační směrnici a plán inventur  

Výsledek hlasování:   Pro     9       Proti …............. Zdrželi se …............. 

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

 

10) Ředitelka ZŠ a MŠ Rozsochatec požádala o vydání souhlasu k použití rezervního fondu 

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

vybavení šatny v budově ZŠ Rozsochatec č.p. 54 ve výši 21 535,00 Kč. 

 

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

ZO Rozsochatec schvaluje použití rezervního fondu vedeného ZŠ a MŠ Rozsochatec 

k pokrytí  nákladů na vybavení šatny v budově ZŠ č.p. 54 ve výši 21 535,00 Kč 

Výsledek hlasování:   Pro     9       Proti …............. Zdrželi se …............. 

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

 

11) MAS Královská stezka o.p.s se sídlem Habry, vyčíslila spoluúčast naší obce na projektu 

„Cesty poznání“ ve výši 22 896,00 Kč. Tato částka bude poukázána na účet MAS formou 

daru na základě uzavřené darovací smlouvy. 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 05/2011/11 

ZO Rozsochatec schvaluje darovací smlouvu č. 19/11 pro MAS Královská stezka o.p.s. Habry 

č.p. 66 (IČO 27521702) na Kč 22 896,00  

Výsledek hlasování:   Pro       9     Proti …............. Zdrželi se …............. 

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

 

12) Předsedající navrhl aby smlouva na provádění zimní údržby místních komunikací byla 

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

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 05/2011/12 

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

Statek Lesolg s.r.o. Rozsochatec, na období od 1.1.2012 do 31.12. 2012 

 

Výsledek hlasování:   Pro  9  Proti ................ Zdrželi se ................ 

Usnesení č. 12 bylo schváleno. 

 

13) Starosta obce seznámil přítomné s nutností zajištění provádění zápisů údajů do 

informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., 

o základních registrech (RÚIAN). Navrhl aby tuto agendu zpracovávalo pro naši obec Město 

Chotěboř na základě veřejnoprávní smlouvy. 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 05/2011/13 

ZO Rozsochatec schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Chotěboř  zast. 

Starostkou Eliškou Pavlíkovou ,na základě které bude město zabezpečovat provádění zápisů 

údajů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí podle zákona č. 

111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů 

Výsledek hlasování:   Pro   9         Proti …............. Zdrželi se …............. 

Usnesení č. 13 bylo schváleno. 
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14) Starosta seznámil přítomné s přípravou výběrového řízení na stavbu „Rekonstrukce místní 

komunikace Rozsochatec – Jahodov etapa II“  

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 05/2011/14 

ZO Rozsochatec schvaluje uzavření smlouvy na opravu místní komunikace s firmou, která 

bude vybrána ve výběrovém řízení. 

 

Výsledek hlasování:   Pro  9  Proti ................ Zdrželi se ................ 

Usnesení č. 14 bylo schváleno. 

 

  

15)Závěrem starosta popřál všem přítomným hodně zdraví štěstí a pohody v novém roce. 

Seznámil je  s termínem kdy v naší obci proběhne Tříkrálová sbírka (7 -8.1.2012) a jednání 

ZO ukončil. 

 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19 ,30 hod. 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 30.12. 2011 

 

Zapisovatel: 

 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 


