Z á p i s č. 2
z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 24.
května 2010 od 18.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu
Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Novák, p. Jeřábek , p. Halák,p.Pelikán,p.Zadinová,p.Jeřábek
3 občané– viz listina přítomných
Omluveni: p.Stehno – v zaměstnání
Program:
1) Zahájení, kontrola plnění usnesení
2) Závěrečný účet obce
3) Projednání auditu
4) Hospodaření obce 1-4/2010
5) Žádost o provedení auditu
6) Záměr – prodej pozemků v LD Štoky
7) Podpis smlouvy – Nadace VIA – oprava sochy sv. Jana Nepomuckého
8) Žádost - opravy kostelů – Čachotín, Dolní Krupá
9) Žádost – osvobození od MP TDO – M. Jeřábek
10) Rozpočtové změny
11) Ceník služeb CzechPOINTU
12) Soutěž Vesnice roku – informace
13) Informace volby
14) Docházka dětí z Olešné do naší MŠ
15) Závěr
Zapisovatelka: p. Šrámková
Ověřovatelé zápisu: p.Zadinová,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 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) Starosta obce předložil ZO závěrečný účet obce. Informace byla zveřejněna na úřední desce obecního
úřadu od 22.03.2010 do 10.05.2010
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 02/2010/02
ZO schvaluje závěrečný účet obce za rok 2009 bez výhrad. Závěr účet byl zveřejněn na Úřední desce
obce od 22.03. 2010 do 10.05.2010
Výsledek hlasování: 8 pro
3) Starosta obce předložil ZO Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009.Zpráva byla
zveřejněna na úřední desce od 22.03. 2010 do 10.05.2010
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 02/2010/03
ZO bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009.Zpráva byla
zveřejněna na úřední desce od 22.03. 2010 do 10.05.2010
Výsledek hlasování: 8 pro
4) Paní Šrámková předložila zprávu o hospodaření za 1 - 4.měsíc 2010.
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 02/2010/04
ZO schvaluje hospodaření za 1. – 4. měsíc 2010
Výsledek hlasování: 8 pro
5) Starosta obce předložil návrh na podání žádosti Krajskému úřadu kraje Vysočina o provedení
přezkoumání hospodaření za rok 2010 .
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 02/2010/05
ZO schvaluje podání žádosti o provedení přezkumu hospodaření za rok 2010, Krajskému úřadu kraje
Vysočina , včetně dílčího auditu.
Výsledek hlasování: 8 pro

6) Se žádostí o odprodej ideálního podílu na pozemcích v k.ú. Pohled č. parc. 170/2, parc. 174/1 se
prostřednictvím advokátky Mgr. Marie Mottlové obrátil pan Jan Eis,Pohled 84 . Představenstvo LD
Štoky vydalo členským obcím doporučení na prodej spoluvlastnického podílu dne 24.3. 2010,dle
návrhu pana Eise. Záměr prodat nemovitý majetek byl zveřejněn na úřední desce od 22.03.2010 do
10.05.2010.
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 02/2010/06
ZO schvaluje odprodej spoluvlastnického podílu v LD Štoky na pozemcích v k.ú. Pohled č.parc. 170/2,
parc. 174/1 dle doporučení LD Štoky Záměr prodat nemovitý majetek byl zveřejněn na úřední desce od
22.03.2010 do 10.05.2010.
Výsledek hlasování: 8 pro
7) Obec Rozsochatec obdržela nadační příspěvek na opravu sochy sv. Jana Nepomuckého v rámci
programu nadace VIA, Jelení 195/9,Praha 1, zast. Ředitelem organizace Jiřím Bártou
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 02/2010/07
ZO pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku z programu „ČSOB a
poštovní spořitelna pro podporu regionů“ na opravu sochy sv. Jana Nepomuckého
Výsledek hlasování: 8 pro
8) P. Rudolf Zahálka jako duchovní správce farnosti v Dolní Krupé a Čachotíně požádal o finanční
příspěvky na opravu kostelů v obcích.Starosta vyzval zastupitele k předložení návrhů. Paní Zadinová
navrhla částku 100,0 tis. Kč , starosta obce pan Havelka navrhl částku 80,0 tis. Kč. Pro návrh č. 1
hlasovali dva zastupitelé ( Svoboda D. a Zadinová M.) pro návrh č. 2 hlasovalo šest zastupitelů (
Havelka V.,Halák J.,Pelikán P.,Jeřábek T.,Novák J.,Krédl J.)
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 02/2010/08
ZO schvaluje finanční příspěvek na opravu kostelů v Dolní Krupé a Rachotině ve výši 80,0 tis. Kč.
9) Pan Michal Jeřábek požádal o osvobození místního poplatku za svoz domovního odpadu za rok 2010
z důvodu, že bydlí a pracuje v Praze a v místě trvalého pobytu se zdržuje zřídka.
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 02/2010/09
ZO neschvaluje osvobození pana Michala Jeřábka, trvale bytem Rozsochatec čp. 109 od úhrady
místního poplatku za svoz domovních odpadů pro rok 2010.
Výsledek hlasování: 6 pro, 2 se zdrželi ( Zadinová M.,Jeřábek T.)
10) Hospodářka obce p. Šrámková přednesla návrh rozpočtových opatření evidovaných pod číslem 1.
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 02/2010/10
ZO schvaluje předložený návrh rozpočtových opatření pořadové číslo 1
Výsledek hlasování: 8 pro
11) Starosta obce pan Havelka seznámil přítomné s návrhem ceníku za služby CzechPOINTu.
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 02/2010/11
ZO schvaluje ceník služeb CzechPOINTu platný od 1.7. 2010. Ceník je v příloze tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: 8 pro
12) Starosta obce informoval o přípravách na prezentaci obce před hodnotící komisí soutěže „Vesnice roku
2010“, která navštíví naši vesnici v úterý 25.5.2010.
13) Starosta obce přednesl zprávu o probíhajících přípravách na volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR, které budou zahájeny v pátek 28. 5. 2010. Hovořil o složení volební komise, přípravě
volební místnosti, informování voličů, předání hlasovacích lístků a vydávání voličských průkazů.
14) Dále starosta informoval o tom, že do naší mateřské školky bylo přijato i několik dětí z obce Olešná.
15) Závěrem zodpověděl dotazy občanů poděkoval všem za účast a jednání ZO ukončil v 19.30 hod.

Zápis ověřil : …………………………
…………………………
Zapsala:

…………………………

Datum pořízení zápisu: 26.05.2010

Starosta obce: ……………………………

Obec Rozsochatec
582 72 Rozsochatec č.p. 97
Č. tel. a faxu: 569628113

e-mail:obec@rozsochatec.cz

Ceník služeb CzechPoint:
Ověřený výstup
z informačního systému

Úhrada

Katastr nemovitostí - výstup obsahuje pouze 1 stranu
- výstup obsahuje více stran - za první stranu
- za každou další započatou stranu

100,00 Kč
75,00 Kč
25,00 Kč

Obchodní rejstřík

- výstup obsahuje pouze 1 stranu
- výstup obsahuje více stran
- za první stránku
- za každou další započatou stránku

100,00 Kč

Živnostenský rejstřík - za první stránku
- za každou další započatou stránku

25,00 Kč
25,00 Kč

Rejstřík trestů

50,00 Kč

- za výpis

Výpis bodového hodnocení
osoby z centrálního reg.řidičů – za každou započatou stránku

75,00 Kč
25,00 Kč

25,00 Kč

Tento ceník služeb CzechPOINTu byl schválen na zasedání ZO Rozsochatec dne 24.5.2010
usnesením č. 02/2010/11. Sazby jsou platné od 1.7. 2010.
V Rozsochatci dne 24.5.2010

………………………………….

