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

konalo                           
ve středu 22. října 2008 od 18.00 hod. v zasedací síni obecního úřadu

 

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda,  p. Novák, p.Zadinová, p.Pelikán,p. Halák,
 

Omluveni: p. Stehno,p. Krédl,p. Jeřábek – v zaměstnání
 

P r o g r a m :
 

1)     Zahájení, přivítání přítomných, kontrola plnění usnesení
2)     Rozpočtové změny – příspěvek ČSŽ, dotace hasiči
3)     Prodej pozemku – manželé Ledvinkovi
4)     Prodloužení nájemní smlouvy – byt č. 2
5)     Dodatek ke smlouvě – kadeřnictví- nájemné
6)     Dodatek ke smlouvě o nájmu nebyt. prostor- bod č. 4 – nájemné
7)     Souhlas k dočasnému vynětí pozemků z PUFL
8)     Veřejné projednání územního plánu
9)     Diskuse, závěr

 

 

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

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 6 
členů ZO, tedy nadpoloviční většina. Dále přítomné seznámil s programem, 
hlasováním bylo rozhodnuto, že se zasedání bude řídit tímto programem.

           Výsledek hlasování:6 pro 
 

2)     S návrhem rozpočtových změn seznámila přítomné p. Šrámková. Jedná se o 
rozp. opatření č.5
Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření pořadové číslo 
5                                                                               

            Výsledek hlasování : 6  pro
 



3)     Manželé Ledvinkovi Rozsochatec čp. 70 požádali o odprodej pozemku č. parc. st. 
249 v k.ú. Rozsochatec o výměře 11 m2 .Záměr prodat nemovitý majetek byl 
zveřejněn na úřední desce obecního úřadu Rozsochatec od 10.09. 2008 do 26. 09. 
2008.
Usnesení: ZO schvaluje prodej pozemku č. st. 249 v kat. území Rozsochatec o 
výměře 11 m2 manželům Ledvinkovým, bytem Rozsochatec čp. 70 za cenu 
zjištěnou soudním znalcem. Nabyvatelé uhradí náklady spojené se sepsáním 
smlouvy a zanešením do katastru nemovitostí. Smlouva musí být sepsána do 1 
roku od data tohoto usnesení.

            Výsledek hlasování: 6  pro
 

4)     Nájemní smlouva na pronájem bytu č. 2 v budově čp. 19 byla  uzavřena do 
31.1.2009 .V termínu do 30.10.2008 musí být odsouhlasena dohoda o prodloužení  
platnosti uvedené nájemní smlouvy.
Usnesení: ZO schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 2 
v domě čp. 19 nájemci  Jiřině Cudlínové do 31.1.2011.
Výsledek hlasování: 6 pro
 

5)      ZO se zabývalo stížnostmi občanů na provoz kadeřnictví v budově obecního 
úřadu.
Usnesení: ZO se rozhodlo k datu 31 .12.2008 ukončit nájemní smlouvu na 
pronájem nebytových prostor v budově čp. 97 - kadeřnictví se slečnou Miladou 
Piskačovou, bytem Dolní Krupá

           Výsledek hlasování : 6 pro
 

6)     Nebytové prostory v obecním domě čp. 19 jsou pronajaty za měsíční sazbu 
1700,00 Kč. Úprava nájemného nebyla po celou dobu nájmu prováděna a proto 
bylo navrženo zvýšení nájemného na částku  2500,00 Kč měsíčně s platností od 
1.1. 2009. Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.
Usnesení : ZO schvaluje dodatek k nájemní smlouvě o pronájmu nebytových 
prostor v budově čp. 19 – pohostinství.  S platností od 1. 1. 2009 bude nájemné 
uvedených prostor zvýšeno na Kč 2500,00 měsíčně. Ostatní body smlouvy o 
pronájmu nebytových prostor s paní Dagmar Plodíkovou zůstávají  v platnosti.
Výsledek hlasování: 6 pro
 

 

7)     Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava , které připravuje silniční stavbu I/34-
Rouštany- Pohled požádalo obce sdružené v LD Štoky o vydání souhlasu na 
dočasné vynětí pozemku č. parc. 415/1 z PUPFL.
Usnesení: ZO souhlasí s dočasným vynětím dotčené části pozemku č, parc. 415/1 
v k. ú. Pohled.

            Výsledek hlasování:  6  pro
 



8)     Veřejné projednání územního plánu – občané se seznámili s návrhem územního 
plánu, jehož zpracování předložila firma DRUPOS PROJEKT v.o.s Havlíčkův Brod. 
Ing Dobiáš odpověděl přítomným na dotazy.

 

 

9)     Diskuse
Starosta obce informoval přítomné o termínu projednání  a odsouhlasení „Soupisu 
nároků“ s jednotlivými vlastníky, které proběhne ve dnech 20,11. – čt dopoledne od 
10,00 – 12,00, odpoledne 13,00 – 17,00 hod. a v pátek dopoledne  od 10,00 – 
12,00 hod, odpoledne od  13,00 – 17,00 hod.
P. Šrámková upozornila na vybírání stočného .
p.Rejzek :
Zda je plánovaná cyklostezka mezi naší obcí a Dolní Krupou.
Odpověděl p. Havelka:
Zatím ne, i když budování cyklostezky bych podpořil. Ale vykoupení pozemků 
podél  stávající silnice by bylo velmi náročné.
p. Halák doplnil, že vždy je výhodné budovat cyklostezku na stávající cestě,
p. Novák  upozornil,že budování cyklostezky bylo zaneseno do programu obecně 
prospěšné společnosti „Královská stezka“ jejímž jsme se stali členem, navrhovaná 
je trasa z Rozsochatce směrem na Zálesí a potom by bylo možné napojení na 
stávající cyklostezku vedenou z Třemošnice do Štoků.
p. Rejzek:
Chci se zeptat na možnost zřízení dětského koutku.
Odpověděl p. Havelka:
Prozatím jsme po dohodě s ředitelkou  základní a mateřské školy vyjednali možnost 
přístupu rodičů na zahradu u mateřské školky, jsou zpracována pravidla za jakých 
mohou rodiče se svými dětmi navštěvovat zahradu a využívat stávající vybavení. 
Budování dětských hřišť je velmi finančně nákladné, ale i problematické z důvodu 
zajištění bezpečnosti. Uvažujeme o dovybavení školní zahrady.

 

Jednání ZO Rozsochatec skončilo v 19. 30 hod.
 

Zápis oveřil:                                                           Starosta obce:
 

………………………….. …….                             ……………………………………..
 

…………………………………

 

Zapsala:
 

…………………………………



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


