
Zápis  
 

 z veřejného  zasedání zastupitelstva  Obce Rozsochatec, které se  konalo 
ve středu  17. června  2009 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního 

úřadu 
 

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

                 l občan – viz listina přítomných 
Omluveni: p. Krédl – v zaměstnání 

 
Program: 

1) Zahájení, kontrola plnění usnesení 
2) Rozpočtové změny 
3) Zpráva o provedeném auditu DSO za rok 2008 
4) Závěrečný účet DSO 
5) Žádost o odprodej pozemků – LD Štoky 
6) Žádost o pronájem bytu  
7) Žádost o dotaci – školní jídelna 
8) Nájemní smlouva pohostinství 
9) Nájemní smlouva – masérka 
10) Nájemní smlouva – kosmetička 
11) Odkup pozemků – KPÚ 
12) Oprava havarijního stavu střechy ZŠ a čekárny 
13) Vyhlášení soutěže „Rozsochatec ve fotografii“ 
14) Smlouva o poskytnutí dotace – KÚ Vysočina 
15) Informace – volby do EP 
 
 

Zapisovatelka: p. Šrámková 
Ověřovatelé zápisu: p. Halák, 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 8 členů ZO, 
tedy nadpoloviční většina. Dále přítomné seznámil s programem, hlasováním bylo 
rozhodnuto, že se zasedání bude řídit tímto programem.Kontrolu plnění usnesení 
přednesl pan Svoboda 

      Výsledek hlasování: 8  pro 
 
2) Paní Šrámková seznámila přítomné s návrhem rozpočtových změn evidovaných pod 

poř. č. l a 2 
      Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové změny poř.č. l a 2 

            Výsledek hlasování: 8 pro 
 

3) Starosta obce předložil ZO Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření 
dobrovolného svazku obcí za rok 2008.  Zpráva byla zveřejněna na úřední desce obec. 
úřadu od  02.04.2008 do 20.04.2008. 



Usnesení: ZO schválilo zprávu o přezkoumání hospodaření DSO Krupsko za rok 2008  
bez výhrady. Zpráva i závěrečný účet DSO byly zveřejněny na úřední desce od 02.04. 
2009 do 20.04. 2009. 

      Výsledek hlasování: 8 pro 
 
4) 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 2008, který byl zveřejněn  
na úřední desce obce od 02.04.2009 do20.04.2009 

      Výsledek hlasování: 8 pro 
 
5) LD Štoky doporučilo členským  městům a obcím prodej spoluvlastnických podílů na 

parcelách 483/10,470/8,457/14,370/6,370/7,459/3 472  obci Ždírec na Moravě za 
odhadní cenu.Záměr obce byl zveřejněn na úřední desce obec. úřadu  od 12.5.2009 do 
30.05.2009 

      Usnesení: ZO schválilo prodej spoluvlastnických podílů na parcelách  
483/10,470/8,457/14,370/6,370/7,459/3 472  obci Ždírec na Moravě za odhadní cenu. 

      Záměr obce byl zveřejněn na úřední desce obec. úřadu  od 12.5.2009 do 30.05.2009 
      Výsledek hlasování: 8 pro 

 
6) Paní V. T. se písemně odvolala proti rozhodnutí  ZO z 8.4.2009 o neprodloužení 

nájemní smlouvy k bytu č. 3 v domě čp. 19 
      Usnesení: ZO  potvrzuje platnost usnesení z  8.4. 2009 bod č. 9 
      Výsledek hlasování: 1 pro (Stehno-souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy), 3 proti 

( Zadinová, Novák,Halák – nesouhlasí s prodloužením nájemní smlouvy) 4 se sdrželi 
(Havelka, Svoboda, Jeřábek, Pelikán) 
 

7) Starosta obce seznámil přítomné s programem „Naše školka“  z Fondu Vysočiny, 
který byl vyhlášen  na podporu projektů v oblasti zkvalitňování předškolní péče 
Usnesení: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z projektu vypsaného Fondem  
Vysočiny s názvem „ Naše školka“, zároveň bere na vědomí závazná kritéria 
stanovená Zastupitelstvem kraje Vysočina 

      Výsledek hlasování:  8 pro 
 

8) Starosta  obce pan Havelka předložil ZO návrh smlouvy na pronájem nebytových 
prostor v budově čp. 19 – pohostinství s paní H.L. 
Usnesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy na nájem nebytových prostor v budově čp. 
19 – pohostinství, výše nájmu činí 2500 Kč měsíčně,splatnost čtvrtletně, spotřebu el. 
energie  a plynu hradí nájemce. Nájemce se zavazuje splnit podmínky dané v článku   
2 odst..7.    

      Výsledek hlasování: 8 pro 
 

9) Starosta obce pan Havelka předložil ZO návrh smlouvy na pronájem nebytových 
prostor v budově čp. 97 – obecní úřad za účelem poskytování masérských služeb 
s paní I.N. 
Usnesení : ZO schvaluje uzavření smlouvy na nájem nebytových prostor v budově čp.    
97 –obecní úřad  za účelem poskytování masérských služeb, výše nájmu činí 150,00 
Kč měsíčně, splatnost pololetní, v nájmu je zahrnuta i spotřeba el. energie, plynu , 
vody, vyvážení odpadků 

            Výsledek hlasování: 8 pro 



 
10) Starosta obce pan Havelka předložil ZO návrh smlouvy na pronájem nebytových 

prostor v budově čp. 97 – obecní úřad za účelem poskytování kosmetických služeb, 
manikúry a pedikúry s paní  M.K.                                                                                           
Usnesení : ZO schvaluje uzavření smlouvy na nájem nebytových prostor v budově čp.    
97 –obecní úřad  za účelem poskytování kosmetiky, pedikúry a manikúry, výše nájmu 
činí 150,00 Kč měsíčně, splatnost pololetní, v nájmu je zahrnuta i spotřeba el. energie, 
plynu , vody, vyvážení odpadků 
Výsledek hlasování: 8 pro 
 

11) Starosta obce pan Havelka předložil zastupitelům návrhy smluv na odkup pozemků, 
které obec potřebuje aby splnila potřebnou výměru k případnému vybudování cest 
v rámci KPÚ, které probíhá v obci. Cena vykupovaných pozemků byla stanovena dle 
Soupisu nároků zpracovaného v rámci KPÚ.Záměr vykoupit pozemky byl zveřejněn 
na úřední desce obecního úřadu od 1.6. 2009 do 17.6. 2009 
Usnesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy darovací s panem  V. K., na základě které 
jmenovaný daruje Obci Rozsochatec  pozemek parc.č. 125/4. ZO dar přijímá . 
ZO schvaluje uzavření smlouvy kupní s paní M.J.,  s paní L.B,  panem K.B na základě 
které jmenovaní prodávají Obci Rozsochatec pozemek prac.č. 66/1, dále pak pozemky 
evidované v kat. nemovitostí zjednodušeným způsobem jako parcely č. 
66/1,67/3,69/1,274/3,281/5,285/5 za cenu uvedenou v Soupisu nároků pro LV 166. 
Záměr vykoupit pozemky byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu od 1.6. 2009 
do 17.6. 2009 
ZO schvaluje uzavření smlouvy kupní s panem J.V.,panem J. P. a panem J.Š. na 
základě které jmenovaní prodávají Obci Rozsochatec pozemky evidované v katastru 
nemovitostí zjednodušeným způsobem jako č.  parcely č. 451/3,452/3 – J.Š., dále 
pozemky č. parc. 431/1 a 432 a pozemky evidované v katastru nemovitostí 
zjednodušeným způsobem jako parc.č. 433/9 – J.V. dále  pozemek evidované 
v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem jako parc.č. 919/2 – J.P.,  za cenu 
uvedenou v Soupisu nároků pro LV 226,183,203. Záměr vykoupit pozemky byl 
zveřejněn na úřední desce obecního úřadu od 1.6. 2009 do 17.6. 2009 
Výsledek hlasování: 8 pro 
 

12) Starosta obce pan Havelka předložil zastupitelům dvě cenové nabídky na opravu 
poškozené střešní krytiny na budově čp. 54 – základní škola a čekárny u obecního 
úřadu. 
Usnesení: ZO schvaluje jako dodavatele opravy střešní krytiny na budově čp. 54 – 
základní škola a čekárny u obecního úřadu firmu R. S. .Oprava bude provedena za 
cenu Kč 102 tis., termín dokončení do 31.8.2009. 
Výsledek hlasování: 8 pro 

13) Starosta obce pan Havelka se rozhodl  vyhlásit druhé kolo fotografické soutěže 
„Rozsochatec ve fotografii“ Pravidla soutěže jsou v příloze tohoto zápisu a budou 
zveřejněna na úřední desce obecního úřadu a webových stránkách. Soutěž bude 
ukončena k 31.12.2009. 

14) Zastupitelstvo kraje Vysočina poskytne naší obci v souladu se „Zásadami 
zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na údržbu veřejné zeleně 
v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina podél silnic II.a III. tříd v kraji Vysočina“ 
dotaci ve výši 4 480,00 Kč. 



      Usnesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy  o poskytnutí dotace na údržbu veřejné 
zeleně na veřejných prostranstvích v průjezdních úsecích obcí podél silnic II. a III. 
třídy. 

      ZO se seznámilo se „Zásadami zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací 
na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje  Vysočina“ 

      Výsledek hlasování: 8 pro 
15) Starosta obce informoval o průběhu a výsledcích voleb do EP v naší obci. Dále 

seznámil přítomné s připravovanými podzimními akcemi (beseda o Libanonu, 
návštěva Horáckého divadla v Jihlavě – Kdyby tisíc klarinetů, hasičská soutěž) 

16) Diskuse: 
Do diskuse se nikdo nepřihlásil. 
 

Závěrem popřál starosta všem hezké prázdniny a dovolenou a jednání ZO ukončil v 19.40   
hod. 
 
 
Zápis ověřil : …………………………    Starosta obce: …………………………… 
 
                     ………………………… 
 
Zapsala:       ………………………… 
  
 
 
Datum pořízení zápisu: 18.6.2009 
 

 
 
 
 
 

 


