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

konalo                           
ve středu 25. června 2008 od 18.00 hod. v obecním  domě

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda,  p.Jeřábek, p.Pelikán, p. Halák, p. Stehno-dostavil se později

Omluveni: p.Krédl, p. Novák,p. Zadinová – v zaměstnání

 

Program:
1)      Zahájení, přivítání přítomných, kontrola plnění usnesení

2)      Rozpočtové změny 

3)      Hospodaření obce 

4)      Zpráva  o výsledku finanční kontroly

5)      Závěrečný účet obce

6)      Zpráva o výsledku finanční kontoly DSO Krupsko

7)      Závěrečný účet  DSO Krupsko

8)      Podání žádosti o audit

9)      Žádost o pronájem obecního bytu

10)  Prodej  nemovitého  majetku–pozemek  p.č.  2644/1,PK  2642/2,2642/1,pozemek  st.221, 
včetně budovy čp. 153 ve Zvonějově

11)  Prodej části pozemku č. 939/1 v Jahodově

12)  Smlouva o dílo – plynofikace MŠ Rozsochatec

13)  Smlouva o výpůjčce- EKO-KOM-barevné kontejnery

14)  Přijetí dotace – smlouva KÚ Kraje Vysočina – „Oslavy 725 let od první písemné zmínky o 
obci, sraz rodáků“

15)  Přijetí dotace – smlouva KÚ Kraje Vysočina- - „Pasport MK“

16)  Přijetí dotace – smlouva KÚ Kraje Vysočina – „Sekání trávy podél silnice“

17)  Návrh znaku obce

18)  Projednání zápisu z jednání o rekonstrukci silnice Havl.Brod-Chotěboř

19)  Opravy v ZŠ a MŠ o hlavních prázdninách

20)  Informace o průběhu soutěže „Vesnice roku 2008“

21)  Informace o změně jízdních řádů

22)  Informace – přistavení kontejneru na sběr elektrozařízení

23)  Vyhlášení fotografické soutěže

24)   LD Štoky-prodloužení splatnosti nájemného

25)  Diskuse,závěr

 

Zapisovatelka: p. Šrámková



Ověřovatelé zápisu: p. Jeřábek,p. Pelikán

 

1)      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 5 členů ZO, tedy 
nadpoloviční většina. Dále přítomné seznámil s programem, hlasováním bylo rozhodnuto, 
že se zasedání  bude řídit tímto programem.

            Výsledek hlasování: 5    pro 

2)      Návrh na provedení rozpočtových úprav přednesla p. Šrámková. Jedná se o rozp. opatření 
pod ev. č 1. 

Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové úpravy pod. ev.č. 1

Výsledek hlasování: 5 pro

3)      S hospodařením  obce za období 1-5 seznámila přítomné hospodářka p. Šrámková. ZO 
konstatovalo, že hospodaření  je vyrovnané, rozp. Úpravy jsou prováděny.

Usnesení: ZO schvaluje hospodaření obce za období 1-5/2008

Výsledek hlasování: 5 pro

4)      Starosta obce předložil ZO Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 
2007.Zpráva byla zveřejněna  na úřední desce od  18.04. 2008 do 30.05.2008

Usnesení: ZO schválilo zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2007 bez výhrady. 
Zpráva i závěrečný účet obce byly zveřejněny na úřední desce od 18.04. 2008 do 30.05. 
2008.

Výsledek hlasování: 5 pro

5)      Starosta obce předložil ZO závěrečný účet obce. Informace byla zveřejněna na úřední 
desce obecního úřadu od 18.04.2008 do 30.05.2008

Usnesení: ZO schvaluje závěrečný účet obce za rok 2007, který byl zveřejněn na úřední 
desce obce od 18.04. 2008 do 30.05.2008

Výsledek hlasování: 5 pro

6)      Starosta bce předložil ZO Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného 
svazku obcí za rok 2007.  Zpráva byla zveřejněna na úřední desce obec. úřadu od  
09.05.2008 do 10.06.2008.

Usnesení: ZO schválilo zprávu o přezkoumání hospodaření DSO Krupsko za rok 2007 bez 
výhrady. Zpráva i závěrečný účet DSO byly zveřejněny na úřední desce od 09.05. 2008 
do10.06. 2008.

Výsledek hlasování: 5 pro

7)      Starosta obce předložil ZO závěrečný účet DSO Krupsko. Informace byla zveřejněna na 
úřední desce obecního úřadu od 09.05..2008 do10.06.2008

Usnesení:ZO schvaluje závěrečný účet DSO Krupsko za rok 2007, který byl zveřejněn na 
úřední desce obce od 09.05.2008 do10.06.2008

Výsledek hlasování: 5 pro

 

8)      Starosta obce předložil návrh na  podání žádosti  Krajskému úřadu kraje Vysočina o 
provedení přezkoumání hospodaření za rok 2008 . 



Usnesení: ZO schvaluje podání žádosti o provedení přezkumu hospodaření za rok 2008, 
Krajskému úřadu kraje Vysočina 

Výsledek hlasování: 5 pro

9)      Obci byla  předložena  žádost o přidělení bytu v Obecním domě čp. 19. Žadatelka 
nesplňuje všechna kritéria stanovená „Pravidly pro přidělování bytů v majetku obce 
Rozsochatec“ (  bod 1, písmeno b). Z tohoto důvodu navrhuje starosta využít při 
rozhodování o přidělení bytu odd. III., odstavec 3.Nájemní smlouva bude  uzavřena na dobu 
1 roku.

Usnesení: ZO schvaluje uzavření nájemní smlouvy s žadatelkou Veronikou  Tuhou,  . Smlouva 
bude uzavřena na dobu jednoho roku.            

Výsledek hlasování:6  pro

10)  Se žádostí o odprodej budovy ve Zvonějově č.p. 153 na poz.č. parc. St 221, poz.č. parc. 
2644/1,poz.č.parc.2644/2, poz.č.parc. 2642/1 a pozemku ve zjednodušené evidenci parcely 
PK 2642/2 se obrátil pan Vázler,. Představenstvo LD Štoky vydalo členským obcím 
doporučení na prodej spoluvlastnického podílu dne 28.5. 2008. Záměr prodat nemovitý 
majetek byl zveřejněn na úřední desce od 30.05.2008 do 18.06.2008

Usnesení: ZO schvaluje odprodej budovy ve Zvonějově č.p. 153 na poz.č. parc. st 221, 
poz.č. parc. 2644/1,poz.č.parc.2644/2, poz.č.parc. 2642/1 a pozemku ve zjednodušené 
evidenci parcely PK 2642/2 panu P. Vázlerovi,.Za cenu 1 850 000 Kč.

Výsledek hlasování:6  pro

11)  O odprodej části obecního pozemku č. 939/1 v osadě Jahodov o výměře 140 m2 požádal 
JUDr. J. Hrdina .Záměr prodat nemovitý majetek byl zveřejněn na úřední desce od 
07.05.2008 do 18.06.2008

Usnesení: ZO schvaluje odprodej části obecního pozemku č. 939/1 v osadě Jahodov o 
výměře 140 m2 JUDr. Jarolavu Hrdinovi  za podmínky, že nabyvatel uhradí veškeré náklady 
spojené s prodejem (zaměření pozemku, sepsání smlouvy, zápis do katastru nemovitostí atd.) 
Za účetní cenu  24,50 Kč/m2. Smlouva musí být uzavřena o 1 roku od  data tohoto usnesení. 

Výsledek hlasování : 6 pro                                 

12)  Starosta obce předložil ZO návrh smlouvy o dílo s panem Kuttelwascherem Miroslavem, 
na realizaci stavby „Vytápění budovy Mateřské školy čp. 15“

      Usnesení : ZO schvaluje smlouvu o dílo s panem Kuttelwascherem Miroslavem, na realizaci 
stavby „Vytápění budovy Mateřské školy čp. 15“

 Výsledek hlasování:6 pro

13)  Starosta obce předložil ZO smlouvu o bezplatné výpůjčce 3 ks odpadových nádob – 1 ks 
kontejner modrý na papír, 2 ks kontejner MINI HK – B na sklo bílé.Smlouva bude uzavřena 
na dobu určitou do 31.12.2010.

Usnesení: ZO schvaluje smlouvu o bezplatné výpůjčce 3 ks odpadových nádob – 1 ks 
kontejner modrý na papír, 2 ks kontejner MINI HK – B na sklo bílé.Smlouva bude uzavřena 
na dobu určitou do 31.12.2010.

Výsledek hlasování: 6 pro

14)  Zastupitelstvo kraje Vysočina  na svém zasedání dne 13. května 2008, usnesením č. 
0193/03/2008/ZK rozhodlo o poskytnutí finanční dotace na podporu společenských a 
kulturních aktivit na akci „ Oslavy 725 let od první písemné zmínky o obci (1283) a sraz 
rodáků“  ve výši 21 000 Kč.



Usnesení: ZO schvaluje přijetí finanční dotace na podporu společenských a kulturních 
aktivit na akci „ Oslavy 725 let od první písemné zmínky o obci (1283) a sraz rodáků“  ve 
výši 21 000 Kč.

Výsledek hlasování: 6 pro

15)  Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání dne 13. května 2008, usnesením č. 
0179/03/2008/ZK rozhodlo o poskytnutí dotace na pasport místních komunikací ve výši 7 
500,00 Kč.

Usnesení: ZO schvaluje přijetí dotace na pasport místních komunikací ve výši 7 500,00 Kč.

Výsledek hlasování : 6 pro

16)  Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání dne 13. května 2008, usnesením č. 
0180/03/2008/ZK rozhodlo o poskytnutí dotace na podporu údržby zeleně sečením na 
veřejných prostranstvích v průjezdních úsecích obcí podél silnic II. a III. třídy ve výši 4 
480,00 Kč.

      Usnesení: ZO schvaluje přijetí dotace na podporu údržby zeleně sečením na veřejných  
prostranstvích v průjezdních úsecích obcí podél silnic II. a III. třídy ve výši 4 480,00 Kč.

      Výsledek hlasování: 6 pro

17) Starosta obce předložil návrh znaku obce, který zpracoval na žádost zastupitelstva     obce 
pan  Miloslav Týma. Starosta vysvětlil grafickou stránku návrhu.

       Usnesení: ZO schvaluje předložený návrh obecního znaku a smlouvu mandátní s panem 
Milanem Týmou

       Výsledek hlasování: 6  pro    

18)   Člen ZO pan Halák Jar. seznámil přítomné se závěry z pracovního setkání dne    28.05.08  
na akci rekonstrukce silnice II/344 Havlíčkův Brod – Chotěboř. Členové zastupitelstva se 
podrobně zabývali dokumentací.

Usnesení: ZO nesouhlasí s předloženou dokumentací na rekonstrukci silnice II/344 
Havlíčkův Brod – Chotěboř. ZO požaduje svolání jednání s projektantem a investorem, kde 
budou všechny připomínky projednány. O tomto stanovisku ZO bude informována firma 
Dopravoprojekt Brno a.s., Krajský úřad Kraje Vysočina Jihlava, odbor dopravy a SH, MěÚ 
Havl.Brod,Policie ČR DI ČR Havl.Brod,

Výsledek hlasování:6 pro

19)  Dále se ZO seznámilo s revizní zprávou č.1/2008 na zařízení školní tělocvičny, herny v MŠ 
a hřiště MŠ. V průběhu školních prázdnin je nutné odstranit skluzavku a osadit dřevěnou 
obrubu kolem pískoviště, odstranit konstrukci pro houpačky označené písmeny C-E, nejsou 
způsobilé bezpečnému provozování a budou odstraněny,odstraněna bude i skluzavka,bude 
provedena oprava plotu a osazeny  mříže do sklepních oken.

Usnesení : ZO bere na vědomí revizní zprávu firmy Doležal  Vratislav, Brno,č. 1/2008 a 
ukládá odstranit nevyhovující skluzavku,a konstrukci houpaček. Obec brigádnicky zajistí 
opravu plotu a doplnění dřevěné obruby kolem pískoviště.ZO schvaluje provedení výměny 
části plotu kolem zahrady MŠ a opravu oplocení směrem k potoku. Na okna ke sklepu 
budou umístěny kovové mříže – zodpovídá Krédl,Pelikán, termín do 30. 8. 2008. Skluzavka 
bude nahrazena novou z finančních prostředků získaných ze sponzorských darů a příspěvku 
od obce na provoz.

Výsledek hlasování:  6  pro

 



20) Starosta seznámil přítomné s výsledky soutěže „Vesnice roku 2008“. Naše obec byla 
oceněna diplomem za vedení kroniky. Starosta  poděkoval všem, kteří se na prezentaci 
podíleli a především občanům, že se aktivně zapojili do výzdoby a úklidu obce. Zvlášť 
vyzdvihl práci kronikářky p. Hyršové  a jejího předchůdce pana Hyrše. Poděkování však 
také patří všem, kteří  píší kroniky SDH, sportovců, svazu žen a školy, ocenění si zaslouží i 
všichni, kteří přispívají do Občasníku a Soptíku

 

21)  Dále starosta informoval, že bylo vyhověno naší žádosti a od  15.6.2008 bude v naší obci 
zastavovat spěšný vlak v 6,30 hod. Zároveň došlo ke změnám  i v jízdních řádech 
autobusové dopravy ( v obci bude zastavovat nedělní dálkový autobus v 7,25, došlo i ke 
změně ranního školního autobusu).

 

22)  Naše obec se rozhodla zapojit do projektu „Zelená obec“ a rozšířit třídění odpadů o sběrné 
místo vysloužilých elektrospotřebičů. Kontejner bude umístěn v přízemí budovy obecního 
úřadu.Právě před touto schůzí jsme obdrželi informaci, že pro velký zájem se dodávka 
kontejneru posunuje na srpen.

 

 

23) Závěrem starosta vyhlásil fotografickou soutěž  „Rozsochatec ve fotografii-2008“. Přítomní 
se seznámili s pravidly .

      Usnesení: ZO schvaluje vyhlášení soutěže „Rozsochatec ve fotografii-2008“.ZO schvaluje  
pravidla pro přihlášení a vyhodnocení soutěže.                                      Výsledek hlasování:  
6 pro

24) Členská schůze LD ve Štokách doporučila členským městům a obcím zvážit možnost 
posunutí výplaty nájemného z konce letošního roku do doby  kdy dojde k navýšení cen 
smrkové kulatiny (max. 30. červen 2009).

      Usnesení. ZO schvaluje posunutí termínu výplaty nájemného od LD Štoky z konce 
letošního roku do doby opětovného navýšení cen  smrkové kulatiny (max. do 30. června 
2009).

      Výsledek hlasování: 6 pro

26)  Diskuse:

P. Bílek : Chci všechny přítomné pozvat na fotbalový turnaj žáků, který pořádáme tuto     
sobotu na fotbalovém hřišti. Zároveň chci požádat o příspěvek na ceny pro účastníky.

Odpověděl p. Havelka: Děkujeme za pozvání o příspěvku se zastupitelé ještě poradí.

p. Havelka: Chci poděkovat ženám z SDH, které v okresním přeboru obsadily velmi pěkné 
třetí místo.

 

 

 

Po zodpovězení všech dotazů bylo jednání ZO ukončeno v 19.40 hod.

 

 

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



 

                     …………………………

 

Zapsala:       …………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 


