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Z á p i s  č. 2 

ze zasedání zastupitelstva  Obce Rozsochatec, které  se  konalo ve st ředu 27. 04 .2016 od 18,30 
hod. ve velké zasedací síni obecního ú řadu 

Přítomni: p.Krédl,p.Halák, p.Novák,.p. Pelikán,p. Jelínek,p. Mišta ,p.Pazderka, Svoboda 

Omluveni: Havelka-nemoc 

občanů –  4- viz listina přítomných 

1)Veřejné zasedání ZO Rozsochatec zahájil a řídil starosta obce p. Jaroslav Krédl, 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  8 členů ZO, tedy nadpoloviční většina. Dále přítomné 
seznámil s upraveným  programem, hlasováním bylo rozhodnuto, že se zasedání bude řídit tímto 
programem . Určil zapisovatelku paní Danu Šrámkovou  a  navrhl ověřovatele zápisu p. Mištu   a  p.   
Pelikána  

Program: 

1. Zahájení, schválení programu jednání, schválení zapisovatele a ověřovatelů 
2. Hospodaření obce za I. čtvrtletí 2016 
3. Rozpočtové změny 
4. Smlouva o poskytování odborných knihovnických služeb 
5. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti- ČEZ Distribuce, a.s. 
6. Smlouva o zemědělském pachtu – LD Štoky 
7. Smlouva o odkoupení pozemku č. parc. 165/7 v k. ú. Rozsochatec 
8. Zápis z kontroly příspěvkové org. ZŠ a MŠ Rozsochatec 
9. Projednání hospodářského výsledku  p. o. ZŠ a MŠ Rozsochatec- přesunuto na příští zasedání 
10. Projednání konceptu zápisu do obecní kroniky 
11. Delegování  zástupce obce na valnou hromadu VAK a.s. Havlíčkův Brod 
12. Žádost o poskytnutí dotace z  FV-grantový program Informační a komunikační technologie 2016 
13. Žádost o poskytnutí dotace z FV – grantový program Rozvoj vesnice 2016 
14. Pojistná smlouva – dům pro seniory 
15. Oprava přístupové  plochy  u zahrady MŠ 
16.  Smlouva o dílo – ZTV Nové Dvory – II. etapa- výběrové řízení 
17. Smlouva o zřízení věcného břemene ,služebnosti inženýrské sítě-SŽDC,s.o.Praha 
18. Smlouva-spisová služba 
19.  Závěr 

 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 02/2016/01 

ZO Rozsochatec schvaluje upravený program jednání 

ZO Rozsochatec  volí  p.  Mištu   a  p. Pelikána   ověřovateli  zápisu ze zasedání zastupitelstva obce 
č. 02/2016 

Výsledek hlasování:   Pro   8     Proti     0   Zdrželi se  0 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 
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2) Zprávu o výsledku hospodaření přednesla p. Šrámková 

K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 02/2016/02 

ZO Rozsochatec schvaluje zprávu o výsledku hospodaření za I. čtvrtletí 2016 

Výsledek hlasování:   Pro   8   Proti  0     Zdrželi se  0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno . 

3) Hospodářka obce přednesla návrh rozpočtových opatření evidovaných pod pořadovým č. 1 a 2 

K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 02/2016/03 

ZO Rozsochatec bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1 

ZO Rozsochatec schvaluje rozpočtové opatření č. 2 

Výsledek hlasování: Pro    8     Proti   0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno 

4)Krajská  knihovna Vysočiny uzavírá se zřizovateli neprofesionálních knihoven nové „Smlouvy o 
poskytování odborných knihovnických služeb“. Důvodem je reorganizace služeb regionálních funkcí a 
automatizace neprofesionálních knihoven. 

K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. . 02/2016/04 

ZO Rozsochatec  schvaluje uzavření  „Smlouvy o poskytování odborných knihovnických služeb“ 
s Krajskou knihovnou Vysočiny, se sídlem Havlíčkovo nám. 87, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 70950164 

Výsledek hlasování: Pro     8    Proti  0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno 

5) Starosta předložil návrh“ Smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti“, která vychází 

z uzavřené  „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvu 

o právu provést stavbu č. IV-12-2013096/VB/01 – úprava vedení knn mezi Obcí Rozsochatec – 

budoucí povinná a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly,Teplická 874/8,IČO 

24729035.  Záměr  byl zveřejněn na úřední desce , včetně elektronické úřední desky od  22.12.2014 

do 26 .01.2015 

K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 02/2016/05 
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ZO Rozsochatec schvaluje uzavření „Smlouvy o  zřízení věcného břemene-služebnosti  č. IV-12-

2013096/VB/01 -úprava vedení  knn  mezi Obcí Rozsochatec a  ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, 

Děčín IV-Podmokly,Teplická 874/8,IČO 24729035 

Výsledek hlasování: Pro    8     Proti  0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 05 bylo schváleno 

6) Starosta předložil návrh  „Smlouvy o zemědělském pachtu „ mezi Obcí Rozsochatec jako 

spoluvlastníkem pozemků a Lesním družstvem ve Štokách, IČO 64829561, se sídlem Štoky č. p. 

261.Záměr uzavřít zemědělský pacht byla zveřejněn na úřední desce včetně elektronické úřední 

desky  od 16.03.2016 do 31.03.2016. 

K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 02/2016/06 

ZO Rozsochatec schvaluje „Smlouvu  o zemědělském pachtu „ mezi Obcí Rozsochatec jako 

spoluvlastníkem pozemků a Lesním družstvem ve Štokách, IČO 64829561, se sídlem Štoky č.p. 261, 

na období od 1.7.2016 do 31.12.2023. 

Výsledek hlasování: Pro    8     Proti  0  Zdrželi se0 

Usnesení č. 06 bylo schváleno 

7) Paní M. H. bytem Česká Bělá   jako vlastník pozemku č. parc. 165/7 ostatní plocha, jiná plocha v k. 

ú. Rozsochatec nabídla na základě  uzavřené smlouvy kupní ze dne 18. 7. 1995 odd. VI Obci 

Rozsochatec  uvedený pozemek ke koupi za cenu zjištěnou znaleckým posudkem č. 376/4/2016 ze 

dne 12. 1. 2016 vypracovaným Monikou Baladovou, Nádražní 614, Havlíčkův Brod. Záměr odkoupit 

uvedený pozemek byl zveřejněn na úřední desce včetně elektronické úřední desky obecního úřadu 

od  11. 02. 2016 do 26. 02.2016. 

K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 02/2016/07 

ZO Rozsochatec neschvaluje odkoupení pozemku č. parc. 165/7 ostatní plocha, jiná plocha  v k.ú. 

Rozsochatec   za cenu dle znaleckého posudku č. 376/4/2016 ze dne 12. 1. 2016 vypracovaným 

Monikou Baladovou, Nádražní 614, Havlíčkův Brod. 

Výsledek hlasování: Pro   8      Proti  0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 07 bylo schváleno 

8) Předseda kontrolní skupiny pan Novák Jiří  předložil  ZO Protokol o výsledcích veřejnoprávní 
kontroly hospodaření PO Základní škola a mateřská škola Rozsochatec,  za rok 2015. Hospodaření 
příspěvkové organizace skončilo  s   přebytkem ve výši  72 365,10 Kč.  
 
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 02/2016/08 
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ZO Rozsochatec  bere na vědomí   výsledek kontroly příspěvkové organizace Základní škola a 
mateřská škola Rozsochatec za období 2015. 
ZO Rozsochatec navrhuje převod hospodářského výsledku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 
Rozsochatec ve výši   80% do fondu rezervního a 20% do fondu odměn. 
 
Výsledek hlasování:   Pro  8    Proti  0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

9) Tento bod byl přesunut na příští zasedání ZO 

10)Kronikářka obce paní Lenka Hyršová předložila koncept zápisu do kroniky obce za rok 2015. 

K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 02/2016/10 

ZO Rozsochatec schvaluje koncept zápisu do kroniky obce za rok 2015 

Výsledek hlasování:   Pro   8   Proti  0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 10 bylo schváleno 

11) Vodovody a kanalizace a.s. Havlíčkův Brod  zvou akcionáře na valnou hromadu,   která se bude 
konat dne 1. 6. 2016.  

K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 02/2016/11 

ZO Rozsochatec deleguje starostu obce pana Jaroslava Krédla  na valnou hromadu Vodovodů a 

kanalizací a.s. Havlíčkův Brod,  která se bude konat   dne 1. 6. 2016. 

Výsledek hlasování:   Pro    7  Proti  0  Zdrželi se 1 

Usnesení č. 11 bylo schváleno 

12) Starosta informoval o vyhlášení dotačního titulu z Fondu Vysočiny – Informační a komunikační 
technologie 2016, grantový program na podporu rozvoje ICT v Kraji Vysočina   – Dotační titul A – 
Webové stránky. 

K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 02/2016/12 

ZO Rozsochatec schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci dotačního titulu z Fondu Vysočiny – 
Informační a komunikační technologie 2016, grantový program na podporu rozvoje ICT v Kraji 
Vysočina  –  Dotační titul A – Webové stránky. 

ZO prohlašuje, že zajistí v rozpočtovém roce 2016  spolufinancování  realizace projektu  

Výsledek hlasování: Pro 8       Proti  0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 12 bylo schváleno 
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13) Starosta informoval o vyhlášení dotačního titulu z Fondu Vysočiny – Rozvoj vesnice 2016 – 
grantový program na podporu projektů v oblasti obnovy a rozvoje místních částí měst a místních částí 
obcí Vysočiny – prioritní oblast  : Zdravé životní prostředí a udržitelný venkov, opatření  4,1: Obnova a 
rozvoj venkovského prostoru 

K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 02/2016/13 

ZO Rozsochatec schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního titulu z Fondu Vysočiny – Rozvoj 
vesnice 2016 – grantový program na podporu projektů v oblasti obnovy a rozvoje místních částí měst 
a místních částí obcí Vysočiny – prioritní oblast :  Zdravé životní prostředí a udržitelný venkov, 
opatření 4,1: Obnova a rozvoj venkovského prostoru, na opravu části místní komunikace u Jahodova 

ZO prohlašuje, že zajistí v rozpočtovém roce 2016  spolufinancování realizace projektu  

Výsledek hlasování: Pro    8    Proti  0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 13 bylo schváleno 

14) Starosta předložil návrh smlouvy na pojištění   stavby domu pro seniory. Návrhy  předložila ČSOB 

Pojišťovna, a.s. člen holdingu ČSOB, Masarykovo nám. 1458, Pardubice  , IČO 45534306 a Alianz 

pojišťovna a.s.  Ke Štvanici 656/3, Praha 8 IČO 47115971. 

K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 02/2016/14 

ZO Rozsochatec schvaluje uzavření smlouvy na pojištění stavby domu pro seniory s  ČSOB Pojišťovna, 
a.s. člen holdingu ČSOB, Masarykovo nám. 1458, Pardubice  , 

Na dobu určitou do dokončení a zkolaudování    budovy, poté bude budova zahrnuta do společného 
pojištění majetku obce 

Výsledek hlasování: Pro   8     Proti   0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 14 bylo schváleno 

15) Plocha kolem budovy mateřské školky a přístup na zahradu mateřské školy je značně poškozená, 

hrozí úraz dětí při cestě na zahradu školky.  

K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 02/2016/15 

ZO Rozsochatec schvaluje provedení  opravy  přístupu na zahradu MŠ .  Rozpočtované náklady činí  
35 tis. Kč, v této výši bude provedeno rozpočtové opatření. 

Výsledek hlasování: Pro  8      Proti   0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 15 bylo schváleno 

16) Starosta obce seznámil přítomné se zprávou komise, která zpracovala výběrové řízení na  

veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce“ ZTV 12 RD Rozsochatec- II. etapa“  . V souladu  s 
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touto skutečností bylo zajištěno dne 22. 04. 2016 výběrové řízení. V určeném termínu obec 

Rozsochatec  obdržela 3  cenové  nabídky: 

- Ecostone, s.r.o., Dobrovského 2366, Havlíčkův Brod, IČO 28796331 

- PWB stavby s.r.o., Havlíčkova 2034, Havlíčkův Brod, IČO 01434837 

- EVOS-HYDRO, s.r.o., Pivovarská 1003, Horní Ledeč, Ledeč nad Sázavou, IČO 47470984 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. . 02/2016/16 

Zastupitelstvo obce Rozsochatec 

I.  souhlasí 

v souladu s doporučením sloučené komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek s pořadím 
cenových nabídek: 

1. PWB stavby s.r.o. – cenová nabídka činí   888 181,00 Kč včetně  DPH 

2. ECOSTONE s.r.o – cenová nabídka činí 898 714,00 Kč včetně DPH 

3. EVOS-HYDRO,s.r.o. – cenová nabídka činí 1 197 499,00 Kč včetně DPH 

II.  -  rozhodlo 

v souladu s doporučením sloučené komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek o přidělení 
zakázky " ZTV 12 RD Rozsochatec-II. etapa " uchazeči č. 1, společnosti PWB stavby s.r.o., - cenová 
nabídka činí 888 181,00,- Kč včetně DPH, finanční prostředky budou nárokovány do rozpočtu na 
r.2016  

III.  ukládá 

1.  starostovi zajistit realizaci tohoto usnesení 

 
Výsledek hlasování: Pro   8  Proti  0  Zdrželi se 0 

 Usnesení č. 16 bylo schváleno 

17) Starosta předložil návrh“ Smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnost  inženýrské sítě“, která 

vychází z uzavřené  „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. j. 1895/2015-

OŘ BNO ze dne 26.02.2015 –  povinný z věcného břemene Správa železniční dopravní cesty, st. org. 

Se sídlem Praha 1, Nové Město,Dlážděná 1003/7, IČO 70994234  Záměr  byl zveřejněn na úřední 

desce ,  včetně elektronické úřední desky od  01.09.2014 do 24. 09.2014. 

K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 02/2016/17 

ZO Rozsochatec schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnost  inženýrské sítě“, 

která vychází z uzavřené  „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č.j. 

1895/2015-OŘ BNO ze dne 26.02.2015 – povinný z věcného břemene Správa železniční dopravní 

cesty, st. org. Se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, IČO 70994234 

Výsledek hlasování: Pro    8  Proti  0  Zdrželi se 0 
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 Usnesení č. 17 bylo schváleno 

18)Starosta obce předložil návrh na uzavření  „Smlouvy o provozní podpoře systému Elektronické  

zpracování oběhu pošty – EZOP“  s firmou SoftHouse, s.r.o., Na Radosti 50/4, Plzeň ,  IČO 26379945. 

Předmětem smlouvy je užití licence softwarového produktu Elektronické zpracování oběhu pošty – 

spisová a archivní služba  

K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 02/2016/18 

ZO schvaluje uzavření  „Smlouvy o provozní podpoře systému Elektronické  zpracování oběhu pošty – 

EZOP“  s firmou SoftHouse, s.r.o., Na Radosti 50/4, Plzeň ,  IČO 26379945. 

Výsledek hlasování: Pro  8      Proti  0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 18 bylo schváleno 

19) Diskuse - závěr 

 
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20,00 hod. 
Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina -  2 listy 
2) Pozvánka na zasedání ZO 
3) Záměr odkoupit nemovitý majetek 
4) Záměr uzavřít zemědělský pacht 
5) Záměr zřídit věcné břemeno – ČEZ Distribuce, a.s. 
6) Záměr koupě pozemků včetně věcných břemen 
 
Zápis byl vyhotoven dne:  30.04.2016 
Zapisovatel: ……………………………………………….dne …………………………………….. 
 
Ověřovatelé: ............................................. dne ........................................... 
 

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

 


