Z á p i s č. 2
z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve
středu 27.dubna 2011 od 18.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu
Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Novák, p.Halák, p. Pazderka, p. Krédl
4 občané – viz listina přítomných
Omluveni: p. Pelikán, p. Jeřábek, p. Zdadinová , – v zaměstnání

Program:
1. Zahájení, kontrola plnění usnesení
2. Rozpočtové změny
3. Hospodaření obce za I. čtvrtletí 2011
4. Zpráva o provedeném auditu za rok 2011
5. Závěrečný účet obce za rok 2011
6. Podání žádosti o provedení auditu – včetně dílčího za rok 2011
7. Smlouva o zřízení práva provést stavbu
8. Směna pozemků
9. Směna pozemků
10. Zápis z kontroly PO ZŠ a MŠ Rozsochatec
11. Podání žádosti o dotaci na opravu MK do Jahodova
12. Přihláška do soutěže Vesnice roku
13. Smlouva o zřízení práva provést stavbu
14. Úpravy veřejného prostranství – křižovatka, kolem sv. Jana Nepom.
15. Diskuse, závěr-informace o řešení dopravní obslužnosti –Veolia,ČD
Zapisovatelka: p. Šrámková
Ověřovatelé zápisu: p.Pazderka, p.Krédl
1) Veřejné zasedání ZO Rozsochatec 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 navrhl zapisovatelku paní Šrámkovou a
ověřovatele zápisu p Pazderku. ,p.Krédla .Kontrolu plnění usnesení přednesl pan Svoboda,
konstatoval, že zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu
vzneseny žádné námitky.

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 02/2011/01
ZO Rozsochatec schvaluje upravený program jednání
ZO Rozsochatec volí p. Pazderku a p.Krédla ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva
obce č. 02/2011/01.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti ----------- Zdrželi se 1 (Pazderka)
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

2) P. Šrámková přednesla návrh rozpočtových opatřeních evidovaných pod poř. číslem 1 a 2
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 02/2011/02
ZO Rozsochatec schvaluje rozpočtové opatření poř. č. 1 a 2
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti ------------- Zdrželi se -----------Usnesení č. 2 bylo schváleno
.
3) P. Šrámková přednesla zprávu o hospodaření obce za období 1-3/2011
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 02/2011/03
ZO Rozsochatec schvaluje přednesenou zprávu o hospodaření obce za I. čtvrtletí 2011
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti ------------ Zdrželi se -------------Usnesení č. 3 bylo schváleno
4) Starosta obce předložil ZO Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2010.Zpráva byla zveřejněna na úřední desce od 28.03. 2011 do 13.04.2011
.Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 02/2011/04
ZO bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010.Zpráva
byla zveřejněna na úřední desce od 28.03. 2011 do 13.04.2011
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti ------------- Zdrželi se ---------------Usnesení č. 4 bylo schváleno
5) Starosta obce předložil ZO závěrečný účet obce. Informace byla zveřejněna na úřední
desce obecního úřadu od 28.03.2011 do 13.04.2011
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 02/2011/05
ZO Rozsochatec schvaluje závěrečný účet obce za rok 2010 bez výhrad. Závěr účet byl
zveřejněn na úřední desce obce od 28.03. 2011 do 13.04.2011
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti --------------- Zdrželi se --------------Usnesení č. 5 bylo schváleno
6)Starosta obce předložil návrh na podání žádosti Krajskému úřadu kraje Vysočina o
provedení přezkoumání hospodaření za rok 2011 .
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 02/2011/06
ZO Rozsochatec schvaluje podání žádosti o provedení přezkoumání hospodaření obce za rok
2011 Krajskému úřadu kraje Vysočina včetně dílčího auditu.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti ------------ Zdrželi se ------------Usnesení č. 6 bylo schváleno
7) Zastupitelé obce se seznámili s návrhem Smlouvy o zřízení práva provést stavbu
vodovodní přípojky na pozemku č. parc. 1699 mezi Obcí Rozsochatec a manželi I. a K. S.
bytem Rozsochatec č.p.
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 02/2011/07
ZO Rozsochatec schvaluje Smlouvu o zřízení práva provést stavbu vodovodní přípojky na
pozemku obce č. parc. 1699 v k. ú. Rozsochatec s manželi I. a K. S., bytem Rozsochatec č.p.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti -------------- Zdrželi se -------------Usnesení č. 7 bylo schváleno

8) Manželé V. a V. P. , bytem č.p. požádali jako poloviční vlastníci pozemku č. parc. 941/6
– ostatní plocha v k.ú. Rozsochatec o výměře 105 m2 o výměnu za pozemek č. parc. 939/14 o
výměře 44 m2 a st. pozemek č. 204/2 o výměře 3m2.Záměr směnit uvedené pozemky byl
zveřejněn na úřední desce obecního úřadu od 11.4.2011 do 27.04.2011. Náklady budou
uhrazeny rovným dílem a směna musí být provedena do 31.12.2011
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 02/2011/08
ZO Rozsochatec schvaluje směnu poloviny pozemku č. parc. 941/6 – ostatní plocha v k.ú.
Rozsochatec o výměře 105 m2 za pozemek č. parc. 939/14 o výměře 44 m2 a st. pozemek č.
204/2 o výměře 3m2. Záměr směnit uvedené pozemky byl zveřejněn na úřední desce obecního
úřadu od 11.4.2011 do 27.04.2011
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti ----------------- Zdrželi se -------------Usnesení č. 8 bylo schváleno
9) Pan D. M., bytem č.p. požádal jako poloviční vlastník pozemku č.parc. 941/6 – ostatní
plocha v k.ú. Rozsochatec o výměře 105 m2 o výměnu za část pozemku č.parc. 941/1 o
výměře cca 50 m2. Záměr směnit uvedené pozemky byl zveřejněn na úřední desce obecního
úřadu od 11.4.2011 do 27.4.2011
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 02/2011/09
ZO Rozsochatec schvaluje směnu poloviny pozemku č. parc. 941/6 – ostatní plocha o výměře
105 m2 za část pozemku o výměře cca 50 m2 č. 941/1. Záměr směnit uvedené pozemky byl
zveřejněn na úřední desce obecního úřadu od 11.4.2011 do 27.4.2011. . Náklady budou
uhrazeny rovným dílem a směna musí být provedena do 31.12.2011
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti ---------------- Zdrželi se --------------Usnesení č. 9 bylo schváleno
10) Předseda kontrolního výboru pan Halák seznámil přítomné se závěry z kontroly
hospodaření PO ZŠ a MŠ Rozsochatec za rok 2010.
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 02/2011/10
ZO Rozsochatec bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření příspěvkové
organizace Základní škola a mateřská škola Rozsochatec.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti ------------------- Zdrželi se ----------------Usnesení č. 10 bylo schváleno
11) Zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo na svém zasedání grantový program Rozvoj
vesnice 2011. ZO Rozsochatec se seznámilo se zásadami pro poskytování příspěvků
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 02/2011/11
ZO Rozsochatec schvaluje podání žádosti v rámci grantového programu Rozvoj vesnice
2011o příspěvek na projekt „Rekonstrukce místní komunikace do Jahodova „
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti ------------------ Zdrželi se ----------------Usnesení č. 11 bylo schváleno
12) ZO se seznámilo s podmínkami pro podání přihlášky naší obce do soutěže „Vesnice roku
2011“
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 02/2011/12
ZO Rozsochatec schvaluje podání přihlášky do soutěže „Vesnice roku 2011“

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti ---------------- Zdrželi se -------------------Usnesení č. 12 bylo schváleno
13) Zastupitelé obce se seznámili s návrhem Smlouvy o zřízení práva provést stavbu
vodovodní a plynové přípojky na pozemku č. parc. 165/2 mezi Obcí Rozsochatec a manželi
M. a D. S. bytem Rozsochatec č.p.
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 02/2011/13
ZO Rozsochatec schvaluje Smlouvu o zřízení práva provést stavbu vodovodní a plynové
přípojky na pozemku obce č. parc. 165/2 v k. ú. Rozsochatec s manželi M. a D. S.,bytem
Rozsochatec č.p.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti ---------------- Zdrželi se --------------------Usnesení č. 13 bylo schváleno
14)Starosta obce seznámil s projektem na úpravu veřejného prostranství kolem mateřské
školky, křižovatky a sochy sv. Jana Nepomuckého. Dále pozval přítomné na Jarní oslavy,
které budou zahájeny 30. dubna 2011 – čarodějnicemi, pak 1. května – stavění máje, 14.
května – vysvěcení opravené sochy sv. Jana Nepomuckého, kácení máje
15) Závěrem starosta seznámil přítomné s provozem linek veřejné osobní dopravy v květnu a
červnu, kdy dojde z důvodu opravy hráze rybníka v Dolní Krupé k změnám v autobusové
přepravě. Uvedené změny i upozornění na náhradní zastávku bude zveřejněno na vývěskách
a webových stránkách.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19 ,30 hod.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne: 28.04.. 2011
Zapisovatel:
Ověřovatelé: ............................................. dne ...........................................
.............................................. dne ...........................................
Starosta:

.............................................. dne ...........................................

