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Z á p i s  č. 1 

 z veřejného  zasedání zastupitelstva  Obce Rozsochatec, které se  konalo v 

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

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

                  pí.Zadinová  

                  5 občanů – viz listina přítomných 

Omluveni: p. Krédl , – v zaměstnání 

 

Program: 
1) Zahájení, kontrola plnění usnesení 

2) Inventarizace majetku 

3) Hospodaření obce za rok 2010 

4) Výsledek hospodaření PO ZŠ a MŠ Rozsochatec 

5) Podání ţádosti o dotaci z POV 

6) Podání ţádosti o dotaci na sekání trávy v průjezdních úsecích 

7) Nájemní smlouva – LD Štoky 

8) Ţádost o poskytnutí příspěvku Český svaz včelařů Chotěboř 

9) Ţádost o poskytnutí příspěvku ČSŢ, zákl. org. Rozsochatec 

10) Finanční dar – narození dítěte 

11) Pravidla pro poskytování darů  

12) Pravidla pro přijímání dětí do MŠ-stanovení minimálního počtu dětí 

13) Smlouva o dílo – zpracování technické mapy podzemních sítí 

14) Zápis do kroniky obce  

15) Smlouva o dílo – oprava sochy sv. Jan Nepomuckého 

16) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

17) Úpravy veřejného prostranství  

18) Informace o Sčítání lidu,domů a bytů 

19) Diskuse, závěrTříkrálová sbírka,setkání s politiky 

 

 

Zapisovatelka: p. Šrámková 

Ověřovatelé zápisu: p.Svoboda  , 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 x 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. ,p. .Kontrolu plnění usnesení přednesl pan Svoboda, 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. 01/2011/01 
ZO Rozsochatec schvaluje upravený program jednání 

ZO Rozsochatec volí 

p. Svobodu  a  p. Pelikána  ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva obce č. 01/2010/01. 

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

 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 

2) Se závěry z provedené inventarizace majetku obce seznámil přítomné předseda 

inventarizační komise pan Novák Jiří 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2011/02 
ZO Rozsochatec schvaluje zápis z provedené inventarizace majetku  obce Rozsochatec 

k 31.12.2010 

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

 

Usnesení č. 2 bylo schváleno  
. 

3) Výsledky hospodaření za poslední čtvrtletí 2010 přednesla p. Šrámková 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2011/03 
ZO Rozsochatec schvaluje přednesenou zprávu o hospodaření obce za IV. čtvrtletí 2010 
 

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

 

Usnesení č. 3 bylo schváleno  
 
4) Paní Šrámková seznámila přítomné s výsledkem hospodaření příspěvkové organizace ZŠ 

a MŠ Rozsochatec za rok 2010. Hospodářský výsledek  za rok 2010 činí 81,09 Kč. 

Zároveň seznámila přítomné s návrhy na vypořádání hospodářského výsledku 

příspěvkové organizace. 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2011/04 
ZO schvaluje zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ  v Rozsochatci a schvaluje převod 

hospodářského výsledku ve výši 81,09 Kč,do fondu rezervního  

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

 

Usnesení č. 4 bylo schváleno  
 

5) Zast. Kraje Vysočina schválilo zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje 

Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny.V souladu s těmito zásadami byla 

podána ţádost na opravu střešní krytiny budovy ZŠ a oplocení školního pozemku 

Předpokládané náklady projektu cca 300,00 tis. Kč, poţadovaná  dotace 47 %, vlastní  

zdroje 53 %. . 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2011/05 
ZO Rozsochatec schvaluje podání ţádosti o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy 

venkova Vysočina v roce 2011. V případě, ţe bude dotace  obci přiznána ZO pověřuje 

starostu podepsáním smlouvy s dodavateli. Na základě poptávkového řízení byla pro dodávku 

opravy střešní krytiny budovy ZŠ Rozsochatec vybrána firma  Radek Svoboda, Rozsochatec 

č.p. 104.Dodavatelem opravy plotu kolem školního pozemku bude firma  DIRICKX 

BOHEMIA, U Panských 1447,Havlíčkův Brod IČO 49810090 

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

 

Usnesení č. 5 bylo schváleno 
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6) Obec tak  jako v předchozích letech podala ţádost o dotaci na údrţbu veřejné zeleně v 

průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina  

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2011/06 
ZO Rozsochatec schvaluje podání ţádosti o poskytnutí dotace  na údrţbu veřejné zeleně v 

průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina 

 

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

 

Usnesení č. 6 bylo schváleno  
 

7) LD Štoky, se sídlem ve Štokách čp. 261, předloţilo členským obcím návrh „Dodatku 

k nájemní smlouvě č. 15/2011 pro rok 2011. Výše nájemného byla stanovena  dohodou a 

činí 3000.00 Kč za 1 ha pronajímané půdy za rok 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2011/07 
ZO Rozsochatec schvaluje  „Dodatek k nájemní smlouvě č. 15/2011 pro rok 2011“ . Výše 

nájemného v LD Štoky činí 3 000,00 Kč za 1 ha pronajímané půdy za rok tj.12 151,00 Kč/rok 

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

 

Usnesení č. 7 bylo schváleno  
 

8) Český svaz včelařů, o.s. základní organizace Chotěboř poţádali o poskytnutí  finančního 

příspěvku na činnost v r.2011. Příspěvek bude slouţit především k zajištění léčení 

včelstev a k další, především osvětové činnosti. 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2011/08 
ZO Rozsochatec schvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro ZO Českého svazu včelařů, 

o.s. v Chotěboři ve výši   2 000,00. Kč 

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

 

Usnesení č. 8 bylo schváleno  
 

9) ČSŢ základní organizace Rozsocahtec  poţádal o příspěvek na činnost v roce 2011 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2011/09 
ZO Rozsochatec schvaluje poskytnutí příspěvku na činnost ZO ČSŢ v Rozsochatci v roce 

2011 ve výši 5 000,00 Kč 

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

 

Usnesení č. 9 bylo schváleno  
 
10) ZO se zabývalo návrhem starosty obce  na zvýšení  částky finančního daru, který je 

poskytován nově narozeným občánkům obce ze současných 1 000.00 Kč na 3 000.00 Kč.  

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2011/10 
ZO Rozsochatec schvaluje poskytnutí finančního daru nově narozeným občánkům obce na 

částku Kč  3 000,00. Finanční dar ve schválené výši bude poskytován nově narozeným 

občánkům na základě pravidel stanovených pro poskytování darů od 1.1.2011.Schválené 

znění pravidel je v příloze č.2  tohoto zápisu. 

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

 

Usnesení č. 10 bylo schváleno  
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11) ZO předloţilo „Pravidla pro poskytování darů občanům obce“platná od 1.1. 2011 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2011/11 
ZO Rosochatec schvaluje „Pravidla  pro poskytování darů občanům obce „ s platností od 

1.1.2011. Schválené znění pravidel je v příloze č. 2 tohoto zápisu. 

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

 

Usnesení č. 11 bylo schváleno 

  
12) ZO předloţilo návrh „Pravidel pro přijímání dětí do předškolního zařízení „ 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2011/12 
ZO Rozsochatec schvaluje „Pravidla  pro přijímání dětí do předškolního zařízení“ s platností 

od 1.1.2011. Schválené znění pravidel je v příloze tohoto zápisu, příloha č. 3 

ZO Rozsochatec stanovuje minimální počet dětí pro provoz MŠ na 6 

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

 

Usnesení č. 12 bylo schváleno  
 
13)  Starosta obce předloţil zastupitelům obce návrh na uzavření smlouvy o dílo na 

„Zpracování technické mapy podzemních sítí v obci Rozsochatec 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2011/13 
ZO Rozsochatec schvaluje uzavření smlouvy na zpracování technické mapy podzemních sítí 

v obci Rozsochatec. Zakázku zpracuje pan Martin Kalina, Okruţní 28/18,Ţďár nad Sázavou 

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

 

Usnesení č. 13 bylo schváleno 

  
14) Zastupitelé obce se seznámili s konceptem zápisu do obecní kroniky za rok 2010 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2011/14 
ZO schvaluje koncept zápisu do kroniky obce za rok 2010 

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

 

Usnesení č. 14 bylo schváleno  
 
15) Starosta předloţil přítomným návrh smlouvy o dílo na opravu sochy sv. Jana 

Nepomuckého 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2011/15 
ZO Rozsochatec schvaluje uzavření smlouvy na opravu sochy Sv. Jana Nepomuckého. 

Zakázku zpracuje pan Petr Bárta,Dolní Krupá 

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

 

Usnesení č. 15 bylo schváleno  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                              ZO 28.02.11.doc  Strana 5 (celkem8)  

16) Zastupitelé obce se seznámili s návrhem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene mezi Obcí Rozsochatec (budoucí oprávněný) a manţeli Zdeňkou a Jaroslavem 

Halákovými (vlastníci pozemku č.parc.1910 v k.ú. Rozsochatec)bytem  

Rozsochatec č.p. 74 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2011/16 
ZO Rozsochatec rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

s budoucími oprávněnými manţeli Zdeňkou a Jaroslavem Halákovými, bytem  

Rozsochatec č.p. 74 

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

 

Usnesení č. 16 bylo schváleno  
 
17) Zastupitelé obce se zabývali  úpravami veřejných prostranství v obci. Jedná se především 

o pozemek u MŠ a kolem sochy sv. Jana Nepomuckého.  

 

 

18) Starosta obce informoval přítomné o připravovaném Sčítání domů bytu a lidu, které bude 

zahájeno v březnu 2011. 

19) Závěrem starosta seznámil přítomné s výtěţkem Tříkrálové sbírky v naší obci a 

Čachotíně, všem štědrým dárcům poděkoval. 

Poté ještě informoval o dopisu pátera Rudolfa Zahálky, který předloţil vyúčtování 

finančních příspěvků, které naše obec poskytla na opravu kostelů v Čachotíně a Dolní 

Krupé 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19 ,30 hod. 

 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Pravidla pro poskytování darů občanům 

3) Pravidla pro přijímání  dětí do předškolního zařízení 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 01.03. 2011 

 

Zapisovatel: 

 

 

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

 

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

 

Starosta:       .............................................. dne ........................................... 
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Příloha č. 2 

 

Pravidla pro poskytování darů občanům obce Rozsochatec 

 

1) Poskytování darů jubilantům 

 Věcný dar v hodnotě  500,00 Kč obdrţí kaţdý občan obce Rozsochatec , který 

oslaví  65 narozeniny, dále pak při 70tých, 75tých ,80tých,  85tých, 90tých a 

95tých narozeninách 

 Věcný dar v hodnotě 1 000,00 Kč obdrţí kaţdý občan obce Rozsochatec, který 

oslaví 100 narozeniny 

 Výše uvedené dary neobdrţí občan, který je sice hlášen v obci k trvalému 

pobytu, ale v místě bydliště se nezdrţuje a není znám jeho pobyt 

 Na výše uvedené věcné dary nemá nárok občan, který je evidován v obci 

v databázi dluţníků  ( neuhrazené MP za svoz TDO, za psa, nájemné, stočné 

atd.) 

 

2) Poskytování darů nově narozeným občánkům 

 Kaţdý nově narozený občánek obce obdrţí finanční dar ve výši 3000,00Kč 

 Na výše uvedený finanční dar není nárok v případě,ţe zákonní zástupci dítěte 

(případně jeden)  jsou evidováni v obci v databázi dluţníků  ( neuhrazené MP 

za svoz TDO, za psa, nájemné, stočné atd) 

 

Na poskytnutí daru není právní nárok. 
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Příloha č. 3 

 

Kritéria zápisu dětí do Mateřské školy v Rozsochatci 
 

 

V případě vyššího počtu přihlášených dětí do předškolního zařízení při ZŠ a MŠ 

v Rozsochatci  neţ je schválená kapacita školy bude o přijetí do MŠ rozhodovat zřizovatel 

Obec Rozsochatec podle následujících kritérií: 

 

Přednostně budou přijímány vždy děti z Rozsochatce a to v tomto pořadí: 

1) Děti 5-6 leté, které v následujícím školním roce nastupují do 1. třídy základní školy 

2) Děti, jejichţ rodiče jsou zaměstnaní a nepobírají na dítě rodičovský příspěvek tzv. 

celodenní docházka) 

3) Děti, jejichţ rodiče nejsou zaměstnaní a nepobírají rodičovský příspěvek 

4) Děti, jejichţ rodiče  jsou částečně zaměstnaní a pobírají rodičovský příspěvek 

 

 

Děti z okolních obcí budou přijímány  podle následujících pravidel: 

 

1) Děti 5-6 leté, které v následujícím školním roce nastupují do 1. třídy základní školy 

2) Děti, jejichţ rodiče jsou zaměstnaní a nepobírají na dítě rodičovský příspěvek tzv. 

celodenní docházka) 

3) Děti, jejichţ rodiče nejsou zaměstnaní a nepobírají rodičovský příspěvek 

4) Děti, jejichţ rodiče  jsou částečně zaměstnaní a pobírají rodičovský příspěvek 

5) Děti,  jejichţ sourozenec je jiţ v MŠ zapsán podle předcházejících kritérií 

 

 

 

 

 


