Z á p i s č. 7
ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 09.12.2015 od 18,30
hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu
Přítomni: p.Krédl,p.Halák, p.Novák,.p. Pelikán,p. Jelínek,p. Mišta,p. Havelka ,p.Pazderka
Omluveni:Svoboda – v zaměstnání
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. Havelku a p.
Pelikána
Program:
1. Zahájení, schválení programu jednání, schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Rozpočtová opatření
3. Rozpočet na rok 2016
4. Rozpočtový výhled
5. Prodej pozemku č. parc. 167/38 v k.ú. Rozsochatec
6. Prodej pozemku č. parc. 167/41 v k. ú. Rozsohatec
7. Prodej pozemku č. parc. 1906/14 v k.ú. Rozsochatec - vypustit
8. Smlouva o zřízení věcného břemene – RWE GasNet, s.r.o.
9. Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání
10. Smlouva o zimní údržbě MK
11. Výběrové řízení – finanční služby
12. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
13. Inventarizace – plán inventur, jmenování inventarizační komise
14. ZŠ a mš Rozsochatec – žádost o vydání souhlasu s přijetím daru
15. Ceník za svoz TDO pro rok 2016 pro podnikatele
16. Smlouva darovací - KÚ
17. Strategický rozvojový dokument
18. Žádost o poskytnutí dotace - STŘED, z.ú. Třebíč
19. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku –FOKUS Vysočina Havlíčkův Brod
20. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – Obec Olešná, Horní Krupá
21. Dodatek ke smlouvě o nájmu bytu
22. Podání žádosti o dotaci v rámci programu POVV 2016
23. Podání žádosti o dotaci na opravu komunikací
24. Diskuse, závěr
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 07/2015/01
ZO Rozsochatec schvaluje upravený program jednání
ZO Rozsochatec volí p.Havelku a p. Pelikána ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva obce
č. 07/2015
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Zdrželi se

2 ) Hospodářka obce přednesla návrh rozpočtových opatření evidovaných pod pořadovým č. 6 a7
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 07/2015/02
ZO Rozsochatec schvaluje rozpočtová opatření č. 6 a 7
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

Zdrželi se

Usnesení č. 2 bylo schváleno
3) Návrh rozpočtu na rok 2016 zpracoval finanční výbor. Zveřejněn byl na úřední desce obec. úřadu

včetně elektronické úřední desky od 13.11.2015 do 01.12.2015. S návrhem rozpočtu seznámila
přítomné paní Šrámková
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 07/2015/03
ZO Rozsochatec schvaluje rozpočet na rok 2016 v celkové výši podle zveřejněného návrhu rozpočtu.
Výsledek hlasování: Pro 8

Proti Zdrželi se

Usnesení č.3 bylo schváleno
4)Rozpočtový výhled na roky 2021-2022 zpracoval finanční výbor. Zveřejněn byl na úřední desce
včetně elektronické úřední desky OÚ od 13.11.2015 do 01.12.2015.
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 07/2015/04
ZO Rozsochatec schvaluje rozpočtový výhled na roky 2021-2022
Výsledek hlasování : Pro 8

Proti Zdrželi se

Usnesení č. 4 bylo schváleno.
5) ZO se seznámili s návrhem Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí
Rozsochatec jako prodávající a kupujícím panem M. C. bytem Rozsochatec – Předmětem prodeje je
pozemková parc.č. 167/38 – výměra 624 m2- ostatní plocha v k.ú. Rozsochatec .Záměr prodat
uvedený pozemek byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu včetně elektronické úřední desky
od 23. 10. 2015 do 07. 11. 2015.
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 07/2015/05
ZO Rozsochatec schvaluje Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí
Rozsochatec jako prodávající a kupujícím panem M. C. bytem Rozsochatec Předmětem prodeje je
pozemková parc. č. 167/38 – výměra 624 m2- ostatní plocha v k.ú. Rozsochatec
Výsledek hlasování: Pro 8

Proti …............. Zdrželi se ….............

Usnesení č. 5 bylo schváleno.
6)ZO se seznámili s návrhem Kupní smlouvy a smlouvy o poskytnutí příspěvku na stavbu veřejné
komunikace a na výstavbu inženýrských sítí mezi Obcí Rozsochatec jako prodávající a kupujícím T.
D., bytem Rozsochatec . Předmětem prodeje je pozemek č. parc. 167/41 v k.ú. Rozsochatec o
výměře 633 m2. Záměr prodat uvedený pozemek byl zveřejněn na úřední desce obecního úřad
včetně elektronické úřední desky u od 22. 10. 2015 do 07. 11. 2015.
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 07/2015/06
ZO Rozsochatec schvaluje Kupní smlouvu a Smlouvu o poskytnutí příspěvku na stavbu veřejné
komunikace a na výstavbu inženýrských sítí mezi Obcí Rozsochatec jako prodávajícím a T. D., bytem
Rozsochatec –jako kupujícím . Předmětem prodeje je pozemek č. parc. 167/41 – výměra 633 m2
v k.ú. Rozsochatec
Výsledek hlasování: Pro 8

Proti …............. Zdrželi se ….............

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

7) Vypuštěno na základě žádosti žadatelů o stav. pozemek
8) Starosta obce předložil návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí (povinný) a firmou
RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem IČ 27295567 ( oprávněný). Předmětem
smlouvy je zřízení věcného břemene na pozemcích č. parc. 1895 a č. parc. 1906/1 v k.ú.
Rozsochatec spočívající v právu provozovat na uvedených pozemcích plynárenské zařízení a právu
vstupovat vjíždět na uvedené pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami,
provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Záměr zřízení věcného břemene byl zveřejněn
na úřední desce , včetně elektronické úřední desky od 24. 11.2015 do 08.12. 2015.
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 07/2015/08
ZO Rozsochatec schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí (povinný) a firmou
RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem IČ 27295567 ( oprávněný) . Předmětem
smlouvy je zřízení věcného břemene na pozemcích č. parc. 1895 a č. parc. 1906/1 v k.ú.
Rozsochatec spočívající v právu provozovat na uvedených pozemcích plynárenské zařízení a právu
vstupovat vjíždět na uvedené pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami,
provozováním a odstraněním plynárenského zařízení.
Výsledek hlasování: Pro 8

Proti Zdrželi se

Usnesení č. 08 bylo schváleno
9)Starosta obce předložil návrh Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezí obcí
(pronajímatel) a panem A. S. bytem Rozsochatec (nájemce). Obec na základě uvedené smlouvy

souhlasí s umístěním reklamního poutače na stavbu autobusové čekárny na pozemku č. parc. 1820
v k.ú. Rozsochatec. Záměr pronajmout pozemek č. parc. st. 1820 v k.ú. Rozsochatec byl zveřejněn na
úřední desce , včetně elektronické úřední desky od 22. 10.2015 do 07. 11. 2015.
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 07/2015/09
ZO Rozsochatec schvaluje uzavřít Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezí obcí
(pronajímatel) a panem A. S. bytem Rozsochatec č.p. (nájemce). Obec na základě uvedené smlouvy
souhlasí s umístěním reklamního poutače na stavbu autobusové čekárny na pozemku č. parc. 1820
v k.ú. Rozsochatec.
Výsledek hlasování: Pro

8 Proti Zdrželi se

Usnesení č. 09 bylo schváleno
10) ) Se žádostí o provádění zimní údržby místních komunikací byla oslovena firma Statek Lesolg,
s.r.o. se sídlem Praha, U Nových Vil.
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 07/2015/10
ZO Rozsochatec schvaluje podmínky pro uzavření smlouvy na zimní údržbu místních komunikací
firmou Statek Lesolg, s r.o., se sídlem U Nových Vil , Praha. Cena za 1 hod. práce bude činit 450,00 Kč
bez DPH. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 1.2016 do 31.12.2016
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti Zdrželi se

11)Starosta obce předložil návrh na částečné financování akce B.j.8PB-PČB Rozsochatec,id. č. akce
117D514000433 – výstavba domu pro seniory úvěrem.
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 07/2015/11
ZO Rozsochatec schvaluje zajistit částečné financování akce B.j.8PB-PČB Rozsochatec,id.č. akce
117D514000433 – výstavba domu pro seniory, úvěrem ve výši 4 500 tis. Kč. Z nabídky oslovených
bankovních ústavů byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka ČSOB a.s se sídlem v Havl. Brodě.
ZO Rozsochatec souhlasí s podmínkami úvěru a s výší úrokové sazby.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti Zdrželi se
Usnesení č.11 bylo schváleno.

12) Starosta obce předložil návrh Obecně závazné vyhlášky obce Rozsochatec č. 02/2015 o
stanovení systému shromažďování, sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních
odpadů na území obce Rozsochatec

K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 07/2015/12
ZO Rozsochatec schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Rozsochatec č. 02/2015 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy , třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na
území obce Rozsochatec
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti Zdrželi se
Usnesení č.12 bylo schváleno.
13) Starosta obce vydal příkaz k provedení inventarizace majetku obce a předložil návrh plánu
inventur, včetně složení inventarizační komise.
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 07/2015/13
ZO Rozsochatec schvaluje plán inventur , včetně složení inventarizační komise – předseda Novák
Jiří,člen Krédl Jaroslav,člen Halák Jaroslav,člen Pelikán Pavel,člen Šrámková Dana
Výsledek hlasování: Pro 8

Proti Zdrželi se.

Usnesení č. 13 bylo schváleno.
14) Příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola v Rozsochatci požádala o souhlas
s přijetím neinvestičního, neúčelového daru ve výši 5658,00 Kč od Honebního společenství
Rozsochatec – Čachotín.
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 07/2015/14
ZO Rozsochatec souhlasí aby příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola v Rozsochatci
přijala neinvestiční, neúčelový dar ve výši 5 658,00 Kč od Honebního společenství Rozsochatec –
Čachotín
Výsledek hlasování: Pro 8

Proti Zdrželi se

Usnesení č. 14 bylo schváleno.
15)Starosta navrhl ceník za služby - sběr TDO v roce 2016 pro právnické a fyzické osoby podnikající.
Byla navržena částka 1000 Kč ročně za 1 popelovou nádobu
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 07/2015/15
ZO Rozsochatec schvaluje ceník za TDO v roce 2016 pro právnické a fyzické osoby podnikající. Částka
1000 Kč ročně za 1 popelovou nádobu.
Výsledek hlasování: Pro 8

Proti Zdrželi se

Usnesení č. 15 bylo schváleno.
16)Starosta obce seznámil přítomné s rozhodnutím Rady Kraje Vysočina s usnesení č.
2110/35/2015/RK na základě kterého bude naší obci poskytnut dar na údržbu veřejné zeleně
v průjezdních úsecích silnic II. a III. třídy ve výši 6400,00 Kč.
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 07/2015/16
ZO Rozsochatec schvaluje přijetí finančního daru ve výši 6 400,00 Kč od Kraje Vysočina, Žižkova 57,
587 33 Jihlava
Výsledek hlasování: Pro 8

Proti Zdrželi se

Usnesení č. 16 bylo schváleno.
17)Starosta obce předložil návrh na zpracování Strategického rozvojového dokumentu naší obce. SRD
se snaží určit a přehledně popsat směr rozvoje obce s ohledem na její charakter a potřeby, jeho cílem
je stanovení cesty k zmapovaní potřeb a zlepšování kvality života občanů Rozsochatce.
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 07/2015/17
ZO Rozsochatec schvaluje Strategický rozvojový dokumentu.
Výsledek hlasování: Pro 8

Proti Zdrželi se

Usnesení č. 17 bylo schváleno.
18) Linka důvěry STŘED, z.ú., Mládežnická 229, 674 01 Třebíč požádala o příspěvek na provoz
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 07/2015/18
ZO Rozsochatec neschvaluje příspěvek pro Linku důvěry STŘED, z.ú., Mládežnická 229, 674 01 Třebíč
Výsledek hlasování: Pro 8

Proti Zdrželi se

Usnesení č. 18 bylo schváleno.
19) FOKUS VYSOČINA , 5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod požádal o finanční příspěvek na
pokrytí nákladů na služby, které poskytuje.

K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 07/2015/19

ZO Rozsochatec neschvaluje příspěvek pro FOKUS VYSOČINA , 5. května 356, 580 01 Havlíčkův
Brod

Výsledek hlasování: Pro

8

Proti Zdrželi se

Usnesení č. 19 bylo schváleno.
20)Starosta obce předložil návrh veřejnoprávní ch smluv mezi obcí Rozsochatec a obcemi Horní
Krupá a Olešná. Na základě těchto smluv se Obce Olešná a Horní Krupá zavazují uhradit část
provozních nákladů na vaření obědů pro příspěvkové organizace MŠ Horní Krupá a MŠ Olešná.
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 07/2015/20
ZO Rozsochatec schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s Obcí Horní Krupá, se sídlem Horní Krupá
č.p. 49, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 00267481
ZO Rozsochatec schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s Obcí Olešná, se sídlem Olešná č.p. 29,
580 01 Havlíčkův Brod, IČO 00267988

Výsledek hlasování: Pro 8

Proti Zdrželi se

Usnesení č. 20 bylo schváleno.
21) Starosta obce předložil návrh Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu uzavřené dne 1.9.2011 s paní Z.u
F., bytem Rozsochatec č.pK uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 07/2015/21
ZO Rozsochatec schvaluje Dodatek ke smlouvě o nájmu bytu uzavřené dne 1.9.2011 s paní Z. F.,

bytem Rozsochatec č.p.
Výsledek hlasování: Pro 8

Proti Zdrželi se

Usnesení č. 21 bylo schváleno.
22) Starosta obce seznámil přítomné se zásadami pro poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy
venkova Vysočiny pro rok 2016.

K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 07/2015/22
ZO Rozsochatec schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova
Vysočiny pro rok 2016 na opravu budovy č.p. 19
Výsledek hlasování: Pro 8

Proti Zdrželi se

Usnesení č. 22 bylo schváleno.
23)Starosta obce předložil návrh na podání žádosti o dotaci z MMR ČR program Podpora rozvoje
venkova dotační titul č. 5 – Podpora obnovy místních komunikací pro rok 2015.

K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 07/2015/23
ZO Rozsochatec schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR ČR program Podpora rozvoje venkova
dotační titul č. 5 – Podpora obnovy místních komunikací pro rok 2016.
ZO prohlašuje, že zajistí v rozpočtovém roce 2016 spolufinancování realizace projektu
Výsledek hlasování: Pro

8 Proti Zdrželi se

Usnesení č. 23 bylo schváleno.
24) Diskuse
Starosta obce poděkoval všem zastupitelům za práci v roce 2015. Popřál všem přítomným příjemné
prožití svátků Vánočních a hodně zdraví, štěstí, pohody a pracovních i osobních úspěchů v novém
roce.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19.45 hod.

Přílohy zápisu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Prezenční listina - 2 listy
Pozvánka na zasedání ZO
Záměr – prodej obecního pozemku č. parc. 167/38 v k.ú.Rozsochatec
Záměr – prodej obecního pozemku č. parc. 167/41 v k.ú. Rozsochatec
Záměr- pronájem majetku obce – umístění reklamního poutače
Záměr – zřízení věcného břemene

Zápis byl vyhotoven dne: 14.12.2015
Zapisovatel: ……………………………………………….dne ……………………………………..
Ověřovatelé: ............................................. dne ...........................................
.............................................. dne ...........................................
Starosta:

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

