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

ve středu 18. února 2009 od 19.00 hod. v zasedací síni obecního 
úřadu 

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

1) Zahájení, kontrola plnění usnesení 
2) Inventarizace 
3) Projekt – úřední deska – „Czech POINT“ 
4) Program obnovy venkova rok 2009 
5) Smlouva LD Štoky - nájem 
6) Příspěvek včelaři  
7) Příspěvek ČSŽ Rozsochatec  
8) Odměny za výkon funkce – nař. vlády č. 20/2009-starosta 
9) Odměny za výkon funkce – nař. vlády č. 20/2009- místostarosta 
10) Pronájem kadeřnictví 
11) Urbanistická studie – zasíťování pozemků pro výstavbu rod. domků 
12) Místní program obnovy venkova 
13) Žádost o dotaci na opravu poškozené sochy sv. Jana Nepomuckého 
14) Prodej pozemku č. parc. 167/44 
15) Informace – Tříkrálová sbírka, setkání se ženami,obecní vlajka,oprava 

silnice,zimní údržba MK 
16) Diskuse 

 
Zapisovatelka: p. Šrámková 
Ověřovatelé zápisu: p.Svoboda,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 5 členů ZO, tedy nadpoloviční většina. Dále přítomné seznámil 
s programem, hlasováním bylo rozhodnuto, že se zasedání bude řídit tímto 
programem. 

      Výsledek hlasování: 8 pro  
 
 

2) Předseda inventarizační komise přednesl závěry z provedené inventarizace 
majetku a závazků obce. Inventarizace byla provedena k 31.12.2008 
Usnesení: ZO schvaluje provedenou inventarizaci majetku a závazků obce   
31.12.2008 

      Výsledek hlasování: 8 pro    
 

3) Zákon č. 300/2008 upravuje způsob elektronické komunikace mezi orgány 
státní správy a samosprávy, zároveň i vůči fyzickým a právnickým osobám 
prostřednistvím datových schránek. To znamená, že na každé obci musí být 



vytvořena tzv. datová schránka, kam bude možno zasílat elektronické 
dokumenty. Kromě toho ministerstvo nabízí obcím možnost vybudovat 
přístupová místa (CzechPOINT),prostřednictvím kterých může občan, ale i 
právnická osoba nahlížet do základních registrů veřejné správy a získávat 
z nich ověřené výpisy. Finanční prostředky na realizaci tohoto projektu budou 
řešeny prostřednictvím fondů EU. Finanční prostředky budou rozdělovány na 
základě přihlášení se obce k vyhlášené výzvě. 
Usnesení: ZO Rozsochatec schvaluje tímto  předložení (podání) žádosti o 
finanční podporu  a „Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ v rámci 
Integrovaného operačního programu „E - Government v obcích - Czech 
POINT“, vyhlášenou MV ČR s termínem ukončení příjmu žádostí k 31. 3. 
2009.  
ZO Rozsochatec schvaluje uzavření smlouvy na dodávku kompletní sestavy 
pro kontaktní stanoviště CzechPOINT a datových schránek s firmou PC Sinek 
s.r.o. Havlíčkův Brod. 
ZO Rozsochatec souhlasí s přijetím daru od firmy PC Sinek s.r.o. Havlíčkův 
Brod na základě darovací smlouvy . 
Výsledek hlasování:  8  pro 
 

4) Zast. kraje schválilo zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje 
Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny.V souladu s těmito 
zásadami byla podána žádost na opravu budovy obecního úřadu. 
Předpokládané náklady projektu cca 300,00 tis. Kč, požadovaná  dotace      
50 %, vlastní  zdroje 50 %. V budově obec. úřadu proběhne výměna 
dřevěných oken za plastová a bude zateplen strop. 
Usnesení: ZO Rozsochatec schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace 
v rámci Programu obnovy venkova Vysočina v roce 2009. 
Na základě předložených nabídek byla pro výměnu dřevěných oken za 
plastová vybrána firma PKS MONT, a.s. Žďár nad Sázavou, Brněnská 126/38. 
ZO pověřuje starostu obce sepsáním smlouvy s uvedenou firmou. 
Tepelnou izolaci stropů provede na základě nabídky firma IP IZOLACE Polná, 
s r.o.,Tyršova ul. 405, Polná, ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy s 
uvedenou firmou. 
Výsledek hlasování: 8 pro 
 

5) LD Štoky předložilo členským obcím dodatek k nájemní smlouvě č. 15/2006. 
Výše nájemného byla stanovena dohodou a činí 3,00 tis. Kč za 1 ha 
pronajímané půdy za rok 2009. 
Usnesení: ZO Rozsochatec schvaluje dodatek k nájemní smlouvě č. 15/2006 
Výsledek hlasování: 8 pro 
 

6) Český svaz včelařů, o.s. základní organizace Chotěboř požádali o poskytnutí  
finančního příspěvku na činnost v r.2009. Příspěvek bude sloužit především 
k zajištění léčení včelstev a k další, především osvětové činnosti. 
Usnesení: ZO Rozsochatec schvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro ZO 
Českého svazu včelařů, o.s. v Chotěboři ve výši   2,0 tis. Kč 
Výsledek hlasování: 8 pro 
 

7) ZO ČSŽ v Rozsochatci podala žádost o příspěvek na činnost Příspěvek bude 
využit na plánované akce v roce 2009. 



Usnesení: ZO Rozsocahtec schvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro ZO 
ČSŽ v Rozsochatci ve výši 3,0 tis. Kč 
Výsledke hlasování: 8 pro 
 

8) Zastupitelé se seznámili se zněním nařízení vlády č. 20/2009 z 5.ledna 2009, 
o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. 
Usnesení: ZO Rozsochatec schvaluje na základě nařízení vlády č. 20/2009 
z 5. ledna 2009, 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 dle řádku 1 sl. 9 snížený na částku 690,00 Kč na 
každých jedno sto obyvatel, s platností od 1. 2. 2009. 
Výsledek hlasování: 7 pro, 1 proti(Stehno) 
 

9) Zastupitelé se seznámili se zněním nařízení vlády č. 20/2009 z  5.ledna 2009, 
o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. 
Usnesení: ZO Rozsochatec schvaluje na základě nařízení vlády č. 20/2009 
z 5. ledna 2009, 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 dle řádku 1 sl. 9 snížený na částku  690,00 Kč 
na každých jedno sto obyvatel, s platností od 1. 2. 2009. 
Výsledek hlasování: 6 pro,1 proti(Stehno),1 se zdržel (Svoboda) 
 

10) Od 1. března 2009 ukončí svou činnost v kadeřniství slečna Piskačová z Dolní 
Krupé. O provozování kadeřnictví projevily zájem tři žadatelky . Zastupitelé se 
seznámili s jejich nabídkou a rozhodli se oslovit dvě žadatelky a to slečnu 
Medovou z Lípy a paní Pešoutovou z Jahodova. Nájemné za prostory 
kadeřnictví bylo navrženo ve výši 180,00 Kč/měsíc, pro každou ze žadatelek. 
Usnesení: ZO Rozsochatec pověřuje starostu obce uzavřít smlouvu na 
pronájem nebytových prostor v budově čp. 97 za účelem provozování 
kadeřnictví a kosmetiky se slečnou Medovou z Lípy a paní Pešoutovou 
z Jahodova.Výše nájemného 180,00 Kč měsíčně,pro každou ze žadatelek, 
nájemné bude splatné pololetně. 
Výsledek hlasování: 8 pro 
 

11) Starosta seznámil přítomné s návrhem dopravní a technické infrastruktury pro 
výstavbu rod. domků v lokalitě Nové dvory . Zároveň předložil i informativní 
rozpočet nákladů. 
Usnesení: ZO Rozsochatec schvaluje  zahájení přípravy výstavby dopravní a 
technické infrastruktury v lokalitě Nové dvory  pro 10 stav.parcel od silnice 
III.č. 34413 směr Kojetín. 
Výsledek hlasování: 8 pro 
 

12) Starosta obce předložil návrh Místního programu obnovy vesnice na období 
2009 – 2011. 
Usnesení: ZO Rozsochatec schvaluje Místní program obnovy vesnice na 
období 2009-2011. 
Výsledek hlasování:8 pro 
 



13) Zastupitelé obce se seznámili se Zásadami programu pro poskytování dotací 
v roce 2009, vydanými Ministerstvem pro místní rozvoj  č.j. 35847/2008-72 a 
rozhodli se podat žádost o dotaci na opravu sochy sv. Jana Nepomuckého. 
Usnesení: ZO Rozsochatec schvaluje tímto  podání žádosti o finanční 
podporu na opravu sochy sv. Jana Nepomuckého a bere na vědomí Zásady 
programu pro poskytování dotací v roce 2009 vydané Ministerstvem pro místní 
rozvoj pod č.j. 35847/2008-72. 
Výsledek hlasování: 8  pro 
 

14) Manželé Tesařovi , bytem Praha  nabídli obci odprodej pozemku č. parc. 
167/44 v k.ú. Rozsochatec. Smlouvou kupní z roku 1994 si obec v odd. VIII 
vyhradila předkupní právo k převáděné nemovitosti spočívající v povinnosti 
nabyvatelů nabídnout obci Rozsochatec ke koupi uvedený pozemek. Záměr  
odkoupit od manželů Tesařových pozemek byl zveřejněn na úřední desce oú 
od 1.10.2008 do 20.10.2008. Cena pozemku včetně  příslušenství byla 
stanovena znaleckým posudkem č. 6481/409/2008B vypracovaným Z. 
Jedličkou z Havl.Brodu. 
Usnesení: ZO Rozsochatec  nesouhlasí s odkoupením pozemku č. parc. 
167/44 v k.ú. Rozsochatec. 
ZO Rozsochatec souhlasí se tím,že obec nevyužije svého práva předkupního 
uvedeného v odst. VIII uvedené smlouvy. 
Výsledek hlasování: 8 pro 
 

15) Informace: 
Starosta obce seznámil přítomné s výsledkem „Tříkrálové sbírky 2009“, v naší 
obci se vybralo celkem 16932,00 Kč. Poděkoval všem občanům za štědré 
dary . 
Jako v loňském roce, tak i letos připravuje zastupitelstvo obce setkání se 
ženami, rádi bychom touto cestou ženám poděkovali za pomoc a dobrou 
spolupráci v uplynulém roce. 
Obdrželi jsme několik nabídek na zhotovení obecní vlajky.  
V měsíci březnu pořádáme zájezd do DKO v Jihlavě na operetu „Krásná 
Helena“. Přihlášky přijímáme v kanceláři obecního úřadu. 
Starosta informoval přítomné o dalším jednání, které se konalo  11.2.2009 
v zasedací místnosti MěÚ Havl.Brod a týkalo se rekonstrukce silnice II/344 
Havlíčkův Brod – Chotěboř. 
Starosta seznámil přítomné s tím, že pokud dojde k větší sněhové kalamitě 
nebude udržována místní komunikace mezi čp. 22 a 24 přístup 
k nemovitostem bude zajištěn od silnice  III. 34113.  

16) Diskuse: 
 

Protože již nebyly žádné dotazy bylo jednání ukončeno v 20,00 hod. 
 
 
 
Ověřovatelé: ………………………       Starosta obce:……………………………. 
 
 …………………………………….. 
Zapisovatelka:……………………. 

 



Místní program obnovy vesnice na období 2009 – 2011 
 

 
2 0 0 9 

 I. etapa výstavby dopravní a technické infrastruktury-projekt. příprava 
 Úpravy veřejného prostranství 
 Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého 
 Oprava budovy čp. 97 – obecní úřad 

 
2 0 1 0 
  

 II. etapa výstavby dopravní a technické infrastruktury 
 Oprava místních komunikací 
 Oprava veřejného rozhlasu 
 Příprava projektové dokumentace pro výstavbu ČOV 
 
 

2 0 1 1 
 Dokončení výstavby dopravní a technické infrastruktury 
 Oprava veřejného osvětlení 
 Rozšíření chodníků v obci 
 Dětské hřiště 
 
 
 
 
 
 
Projednáno a schváleno v ZO Rozsochatec dne:  18. 2. 2009 


