
Z á p i s
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rozsochatec, které se konalo 

v úterý 25. března 2008 od 18.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

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

Omluveni: p Stehno, p. Novák – v zaměstnání

Program:
1) Smlouva o poskytnutí dotace na vypracování návrhu územního plánu
2) Rekonstrukce vytápění MŠ a OÚ
3) Výjimka z maximálního počtu dětí v MŠ
4) Dodatek k nájemní smlouvě  - LD Štoky
5) Žádost o dotaci  - kulturní akce
6) Žádost o dotaci – údržba veřejné zeleně
7) Přihláška do soutěže „Vesnice roku“
8) Odměna za výkon funkce starosty
9) Odměna za výkon funkce místostarosty
10) Rozpočtové změny
11) Nabídka zásobování obce pojízdnou prodejnou masa
12) Projednání zápisů do obecní kroniky
13) Hospodaření ZŠ
14) Pověření k jednání o pozemkových úpravách v dubnu 2008
15) Žádost o dotaci na pasporty místních komunikací
16) Různé

Zapisovatelka: p. Šrámková
Ověřovatelé zápisu: p. Halák,p. Zadinová

Jednání  ustavujícího  zasedání  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 7 členů ZO, tedy nadpoloviční většina. Dále přítomné 
seznámil s programem, hlasováním bylo rozhodnuto, že se zasedání  bude řídit tímto programem.
Výsledek hlasování: 7    pro 

1) Starosta  obce  seznámil  přítomné  se  smlouvou  o  poskytnutí  dotace  na  návrh  územního 
plánu , kterou schválilo Zastupitelstvo kraje Vysočina . 
Usnesení: ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na zpracování návrhu územního plánu, 
kterou schválilo Zastupitelstvo kraje Vysočina. Finanční dotace je ve výši 112500,00 Kč.
Výsledek hlasování: 7 pro

2) Starosta  obce  předložil   projektovou  dokumentaci  a  finanční  rozpočet  na  plánovanou 
rekonstrukci vytápění budov čp. 15 – MŠ a čp. 97 – OÚ.
Usnesení:  ZO  schvaluje  předloženou  projektovou  dokumentaci  včetně  položkového 
rozpočtu na plánovanou akci  - Rekonstrukce vytápění budovy čp. 15 – MŠ a čp. 97 – OÚ.
ZO pověřuje  starostu aby oslovil  odborné stavební  firmy a jejich nabídky se zastupiteli 
zkonzultoval a podepsal smlouvu.
Výsledek hlasování: 7 pro

3) Ředitelka ZŠ a MŠ Rozsocahtec požádala Obec – jako zřizovatele Základní 



a  mateřské  školy  v Rozsochatci  o  udělení  výjimky  z maximálního  počtu  dětí  v MŠ. 
Vyhláškou stanovený počet dětí v jedné třídě je 24, v současnosti má zájem o docházku   do 
MŠ 26 dětí.
Usnesení:  ZO  schvaluje  s účinností  od  1.9.  2007  do  31.8.2008  udělení  výjimky 
z maximálního počtu dětí v jedné třídě na počet 26 žáků, na základě par. 23 odst. 3 zák. č. 
561/2004 Sb – školský zákon.
Výsledek hlasování: 7 pro

4) Lesní družstvo ve Štokách požádalo členské obce a města o schválení a podepsání dodatku 
k nájemní smlouvě č. 15/2006
Usnesení: ZO schvaluje dodatek k nájemní smlouvě č.15/2006 – Odd. I. změna přílohy č. 1, 
č. 2, a odd. III. odst. 1) výše nájemného byla stanovena dohodou a činí 3,000,00 Kč za 1 ha 
pronajímané půdy za rok, tj. 11853,00 Kč za rok
Výsledek hlasování: 7 pro

5) Zastupitelstvo  obce  se  seznámilo  se  Zásadami  pro  poskytování  dotací  na  podporu 
společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či 
připomenutím významných výročí obcí (POV 2,5,2 ze dne 12.2.2008, č. 01/08)
Usnesení:  ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na podporu společenských a  kulturních 
aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných 
výročí obcí (POV 2,5,2 ze dne 12.2.2008, č. 01/08)
Výsledek hlasování: 7 pro

6) Zastupitelstvo obce se seznámilo se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování 
dotací  na  údržbu  vežřejné  zeleně  v průjezdních  úsecích  obcí  kraje  Vysočina  (Program 
rozvoje kraje cíl 4,1… péče o krajinu Vysočiny, ze dne 12.2.2008č. 03/08)
Usnesení:ZO schvaluje  podání  žádosti  o  dotaci  na údržbu vežřejné zeleně v průjezdních 
úsecích obcí kraje Vysočina (Program rozvoje kraje cíl 4,1… péče o krajinu Vysočiny, ze 
dne 12.2.2008č. 03/08)
Výsledek hlasování: 7 pro

7) Zastupitelstvo obce se v letošním roce rozhodlo zapojit do soutěže „Vesnice roku“.Starosta 
se obrátil na místní organizace a občany se žádostí o pomoc a podporu.
Usnesení: ZO schvaluje podání žádosti do soutěže „Vesnice roku“
na údržbu vežřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina (Program rozvoje kraje 
cíl 4,1… péče o krajinu Vysočiny, ze dne 12.2.2008č. 03/08)
Výsledek hlasování: 7 pro

8) Zastupitelé se seznámili se zněním nařízení vlády č. 79/2008 z 29. února 2008, o odměnách 
za výkon funkce členům zastupitelstev.
Usnesení: ZO schvaluje na základě nařízení vlády č. 79/2008 z 29. února 2008, o odměnách 
za výkon funkce členům zastupitelstev měsíční odměnu pro neuvolněného starostu podle 
přílohy č. 1 k nař. vlády č. 37/2003 Sb. dle řádku 1 odst. 6 v plné výši a příplatek podle 
počtu  obyvatel  obce  poskytovaný k odměnám ve  výši  690,00  Kč na  každých  jedno sto 
obyvatel, s platností od 1. 3. 2008.
Výsledek hlasování: 6 pro, 1 se zdržel (Havelka)

9) Zastupitelé se seznámili se zněním nařízení vlády č. 79/2008 z 29. února 2008, o odměnách 
za výkon funkce členům zastupitelstev.
Usnesení: ZO schvaluje na základě nařízení vlády č. 79/2008 z 29. února 2008, o odměnách 
za  výkon funkce členům zastupitelstev měsíční  odměnu pro neuvolněného místostarostu 
podle přílohy č. 1 k nař. vlády č. 37/2003 Sb. dle řádku 1 odst. 7 v plné výši a příplatek 



podle počtu obyvatel obce poskytovaný k odměnám ve výši 690,00 Kč na každých jedno sto 
obyvatel, s platností od 1. 3. 2008.
Výsledek hlasování: 6 pro, 1 se zdržel (Svoboda)

10) Návrh rozpočtových změn přednesla  p.  Šrámková.  Rozpočtové změny budou provedeny 
v měsíci květnu.
Usnesení : ZO schvaluje předložené rozpočtové změny ( NEINV za žáky, přestupek, nákup 
malotraktoru)
Výsledek hlasování: 7 pro

11) Naši  obec  oslovil  pan  Petr  Šanda  –  Řeznictví-Uzenářství,  Golčův  Jeníkov  s nabídkou 
zásobování obce pojízdnou prodejnou

12)  Kronikářka paní Hyršová předložila  koncept zápisů do kroniky obce za rok 2007
Usnesení: ZO schvaluje koncept zápisu do kroniky obce za rok 2007
Výsledek hlasování: 7 pro

13) P. Šrámková předložila výsledek hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Rozsochatec 
za rok 2007. Zároveň seznámila přítomné s návrhy na vypořádání hospodářského výsledku 
školy.
Usnesení: ZO schvaluje zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ  v Rozsochatci a schvaluje převod 
hospodářského  výsledku  ve  výši  54764,53  Kč,  následovně  80%  prostředků  do  fondu 
rezervního a 20 % do fondu odměn
Výsledek hlasování: 7 pro

14) V měsíci dubnu budou v naší obci probíhat obchůzky ke zjišťování průběhu hranic obvodu 
komplexní pozemkové úpravy. Každý den je rozdělen podle časového harmonogramu do 
jednotlivých etap. Na každou etapu jsou zváni dotčení vlastníci. Obchůzky budou probíhat 
ve dnech 11.4.07,14.4.08,15.4.08,16.4 08,17.4.08,18.4.08,21.4.08,22.4.08,23.4.08. Na tyto 
dny je třeba zajistit zástupce obce.
Usnesení: ZO zmocňuje pány Svobodu D., Nováka J.,Haláka J.,Krédla J,   Stehno K. 
k zastupování při šetření hranic obvodu KPÚ v kat. území Rozsochatec
Výsledek hlasování : 7 pro

15) Zastupitelstvo obce se seznámilo se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování 
dotací na pasporty místních komunikací č. 06/07.
Usnesení:  ZO  schvaluje  podání  žádosti  o  dotaci  na  zpracování  pasportu  místních 
komunikací.
Výsledek hlasování: 7 pro

16) Různé
Starosta obce informoval o probíhajícím jednání ohledně změn jízdních řádů vlaků i autobusů.

Diskuse:
p. Stehno P. : Kolik budou stát stavební úpravy v budově mateřské školy a v budově obecního 
úřadu?
p. Havelka :Akce č I - rozpočtované náklady na rekonstrukci vytápění budovy mateřské školy 
činí   380491,00 Kč, předpokládaný termín ukončení 07/2008
Akce  č.  II.  –  rozpočtované  náklady  na  rekonstrukci  vytápění  budovy  obecního  úřadu  činí 
254962,00 Kč, předpokládaný termín ukončení 11/08.
p. Stehno: Bude na výběr dodavatele vypsáno výběrové řízení?
p.  Havelka  .  Nebude,  zákon  to  neukládá,  výběrem  dodavatele/lů  se  bude  zabývat  celé 



zastupitelstvo.
p. Stehno: Kdy budou v obci k dispozici stavební parcely pro výstavbu rodinných domků?
p. Havelka: Obec dosud nemá zpracovaný územní plán. Po jeho dokončení se počítá s přípravou 
stavebních  parcel  v lokalitě  Nové  Dvory.  Zatím  pracujeme  na  přípravě  dokumentace, 
předpokládáme zasíťování maximálně 5 stav.  parcel,  protože obec nemá dostatečné finanční 
prostředky.
Závěrem starosta  obce  seznámil  přítomné s výlukami  na  železniční   trati  Havíčkův Brod – 
Chotěboř. Tato informace bude také zveřejněna na úřední desce.

Po zodpovězení všech dotazů bylo jednání ZO ukončeno v 19.20 hod.

Zápis ověřil : …………………………           Starosta obce: ……………………………

                     …………………………

Zapsala:       …………………………
 

    


