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

ve středu 17. září 2008 od 18.00 hod. v přísálí obecního domu 
 

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda,  p. Novák, p. Jeřábek, p.Pelikán,p. Halák,p. Krédl 
 
Omluveni: p. Stehno,p. Zadinová – v zaměstnání 
 
P r o g r a m : 
 

 
1) Zahájení,kontrola plnění usnesení 
2) Vyhodnocení fotografické soutěže 
3) Prodej prodej pozemku – LD Štoky 
4) Smlouva o smlouvě budoucí – vedení optického kabelu 
5) Smlouva  o přijetí finančního daru – soutěž „Vesnice roku 2008“ 
6) Prodloužení smlouvy nájemní – byt č. 1 
7) Rozpočtové změny, hospodaření obce 
8) Informace o kontejneru na elektroodpad 
9) Informace o oslavách 
10) Informace o volbách 
11) Informace o sběru nebezpečných odpadů 
12) Oznámení o veřejném projednávání územního plánu Rozsochatec 
13) Různé – pozvánka na sraz seniorů 
14) Diskuse, závěr 

 
 
Zapisovatelka: p. Šrámková 
Ověřovatelé zápisu: p. Novák,p.Krédl 
 

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 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  
 
 

2) Starosta obce seznámil přítomné s vyhodnocením fotografické soutěže „Rozsochatec 
ve fotografii 2008“. Předal vítězům diplom a dárky. Poděkoval všem za účast a 
přislíbil, že všechny soutěžní fotografie si občané budou moci prohlédnout na 
výstavce během oslav 725 let od první písemné zmínky o obci a setkání rodáků dne 
27. 9. 2008 na zámku. 

 
3) Ředitelství  silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace se sídlem Praha 4, Na 

Pankráci 56, předložilo kupní smlouvu na prodej pozemků v souvislosti se silniční 
stavbou „I/34 Rouštany-Pohled“ jedná se o prodej 4/838 trvalých porostů ve 
spoluvlastnictví LD Štoky. 



Usnesení: ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, 
státní příspěvkovou organizací se sídlem Praha 4, Na Pankráci, na spoluvlastnický 
podíl ve výši 4/838 trvalých porostů za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 
338,00 Kč.Záměr prodat nemovitý majetek byl zveřejněn na úřední desce obecního 
úřadu od 22.08.2008 do 16.09.2008. 

            Výsledek hlasování : 7 pro 
 
 

4) SELF servis,spol.s.r.o. se sídlem Pálavské nám 11, Brno předložilo Smlouvu o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v rámci  stavby „Optická trasa Český 
Dvůr-Chotěboř“na pozemcích parc.č. PK 622/1,618,617,225/2,46/1,266/13 a KN 
626/2,620,622/2,2/4,2/5, 250/32,1180/4,603/10,1180/2,1180/1,611,46/1,46/4,28 v k.ú. 
Rozsochatec 
Usnesení: ZO Rozsochatec schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na stavbu   
Optická trasa Český Dvůr-Chotěboř“na pozemcích parc.č. PK 
622/1,618,617,225/2,46/1 ,266/13 a KN 626/2,620,622/2,2/4,2/5, 
250/32,1180/4,603/10,1180/2,1180/1,611,46/1,46/4,28 v k.ú. Rozsochatec,Věcné 
břemeno opravňuje budoucího oprávněného především zřizovat a provozovat na 
předmětných pozemcích podzemní vedení komunikační sítě. Věcné břemeno se zřídí 
za jednorázovou úplatu 20 Kč za 1 m délky podzemního komunikačního vedení, 
včetně jeho ochranného pásma. Záměr o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene byl zveřejněn na úřední desce obec.úřadu od  01. 08. 2008 do 
27.08.2008.   

            Výsledek hlasování: 7 pro 
 

5) Obec Rozsochatec obdržela od Kraje Vysočina, finanční dar ve výši 25,000 Kč a 
věcný dar ve výši 2000.—Kč. 

            Usnesení :ZO Rozsochatec schvaluje přijetí finančního daru ve výši 25 000 Kč a 
věcného daru ve výši 2000 Kč. 

            Výsledek hlasování : 7 pro 
 

6) Nájemní smlouva na pronájem bytu č. 1 byla  uzavřena do 31.12.2008 . V termínu do 
30,09,2008 musí být odsouhlasena  dohoda o prodloužení  platnosti uvedené nájemní 
smlouvy. 
Usnesení: ZO Rozsochatec schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na pronájem bytu 
č. 1 v domě čp. 19 nájemci  Sochůrkové Ivě do 31.12.2009 
Výsledek hlasování: 7 pro 

 
7) Návrh rozpočtových změn předložila p. Šrámková, zároveň seznámila přítomné 

s hospodařením obce za období 6 –8/2008 
      Usnesení: ZO schvaluje předložená rozpočtová opatření č.3 a hospodaření obce za           

období 6-8/08 
 
 

8) Jak již byli občané informováni v Občasníku byl v přízemí budovy obecního úřadu 
umístěn kontejner na elekroodpad , starosta uvedl příklady odpadů, které se smějí do 
kontejneru odkládat. 

9) Oslavy 725 let od první písemné zmínky o obci a setkání rodáků pořádá naše obec ve 
spolupráci s SDH Rozsochatec, TJ Sokol Rozsochatec, ČSŽ Rozsochatec. Akce se 
koná ve dnech 27. a 28. 9. 2008, pozvánky pro své rodáky si občané mohou 



vyzvednout na obecním úřadě, do všech domů bude v těchto dnech zaslán podrobný 
časový harmonogram. Zveme všechny občany . 

 
10) Volby do krajského zastupitelstva proběhnou ve dnech 17. a 18. října 2008. Volební 

místnost je  velká zasedací síň obecního úřadu. Volby budou první den zahájeny ve 
14,00 hod., volební místnost bude otevřena do 22,00 hod. a druhý den  od 08,00 do 
14,00 hod.. Všichni voliči obdrží hlasovací lístky do schránek, pokud by je někdo 
nedostal do 14. 10, 2008 může si je vyzvednout na obecním úřadě, případně přímo u 
volební komise ve dnech voleb. Při  vstupu do volební místnosti musí mít volič platný 
průkaz totožnosti. O možnost hlasování do přenosné volební schránky musí každý 
volič požádat. 

 
11) Sběr nebezpečných odpadů proběhne v naší obci v pondělí 29. 9. 2008 v 16,00 hod. 

před budovou obecního úřadu. 
 

12) Veřejné projednávání územního plánu Rozsochatec proběhne ve středu 22. října 2008 
od 18.00 hod, na Obecním úřadu v Rozsochatci, součástí bude i odborný výklad 
k návrhu územního plánu. Občané ještě obdrží pozvánku 

 
 
Diskuse 
Starosta obce pan Havelka informoval o blížícím se setkání seniorů obcí DSO: Všichni, 
kterých se to týká obdrží písemné pozvánky,  

 
 
 
 
 

Jednání ZO Rozsochatec skončilo v 19.00 hod. 
 
Zápis oveřil:                                                           Starosta obce: 
 
………………………….. …….                             …………………………………….. 
 
………………………………… 
 
Zapsala: 
 
………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 


