
                                                     
Z á p i s  č. 1 
 z veřejného  zasedání zastupitelstva  Obce Rozsochatec, které se  konalo v 
pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu 
 
Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek, p.Halák, , p. Krédl,p.Novák. p. Mišta, 
                  6 občanů – viz listina přítomných 
Omluveni: p. Pelikán- nemoc,p. Pazderka- v zaměstnání 
 
Program: 

1) Zahájení, kontrola plnění usnesení 
2) Plná moc – LD Štoky – dálnice Dl modernizace 
3) Dodatek k nájemní smlouvě – LD Štoky 
4) Smlouva o zřízení práva provést stavbu  
5) Smlouva o prodeji pozemku 
6) Dodatek k nájemní smlouvě č.j. 8607/21/11/21100-kub 
7) Žádosti o poskytnutí příspěvku- ČSŽ Rozsochatec, Český svaz včelařů 

o.s.Chotěboř,Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina Havlíčkův Brod,K. T. 
8) Žádost o poskytnutí dotací z programů MMR 
9) Žádost o poskytnutí dotace z POV 
10) Inventarizace 
11) Závěrečný účet ZŠ a MŠ Rozsochatec 
12) Dopravní obslužnost 
13) Žádost o zpevnění povrchu obecní cesty 
14) Soutěž „Vesnice roku 2012“ 
15) Strategický rozvojový plán obce na roky 2013 – 2014 
16) Žádost o osvobození od MP – TDO 
17) žádost o grantový program Kraje Vysočina – „Naše školka 2012“ 
18) Žádost dotaci k zajištění údržby veřejné zeleně na veřejných prostranstvích 

v průjezdních úsecích obcí podél silnic II. a III. tříd 
19) Informace o Tříkrálové sbírce 
20) Informace o projektu „Cesty poznání“ 
21) Diskuse 
22)  

1) Zahájení, kontrola plnění usnesení 
Zapisovatelka: p. Šrámková 
Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar. , p. Krédl Jar.  
 
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 7  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. 
Haláka ,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. 01/2012/01 
ZO Rozsochatec schvaluje upravený program jednání 
ZO Rozsochatec volí p.Haláka  a  p.Krédla   ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva 
obce č. 01/2012 
Výsledek hlasování:   Pro  7   Proti ----------- Zdrželi se   
Usnesení č. 1 bylo schváleno. 
 
2)Představenstvo LD ve Štokách doporučilo členským obcím udělení plné moci LD Štoky pro 
zastupování ve všech záležitostech týkajících se stavebních úprav souvisejících s modernizací 
dálnice Dl a při jednáních s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2012/02 
ZO Rozsochatec schvaluje udělení plné moci LD Štoky pro zastupování ve všech 
záležitostech týkajících se stavebních úprav souvisejících s modernizací dálnice Dl a při 
jednáních s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. 
Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti ------------- Zdrželi se ------------ 
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 
 
3)Lesní družstvo ve Štokách předložilo členským obcím nový dodatek k nájemní smlouvě č. 
15/2011 pro rok 2012 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2012/03 
ZO Rozsochatec schvaluje dodatek k nájemní smlouvě č. 15/2011 pro rok 2012 
Výsledek hlasování:   Pro  7  Proti ------------ Zdrželi se -------------- 
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 
 
4)Manželé Z. a J. H. , bytem Rozsochatec č.p.  požádali o uzavření smlouvy o zřízení práva 
provést stavbu. 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2012/04 
ZO Rozsochatec schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu mezi Obcí 
Rozsochatec a manželi Z. a J. H., bytem Rozsochatec č.p.  v předloženém  znění 
Výsledek hlasování: Pro    6    Proti ….. Zdrželi se 1(Halák)………. 
Usnesení č. 4 bylo schváleno 
 
5)Pan M. K. ml. ,bytem Rozsochatec č.p.  požádal o prodej pozemku č. parc. 1906/2 o výměře 
796 m2 v kat. území Rozsochatec 
Pan M. K. , bytem Rozsochatec č.p. nabídl, jako  vlastník pozemku  č. parc. 1829 o výměře 
1686 m2  k.ú. Rozsochatec obci uvedený pozemek k prodeji. 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2012/05 
ZO Rozsochatec schvaluje prodej pozemku č. parc. 1906/2 o výměře 796 m2 v kat. území 
Rozsochatec panu M. K., bytem Rozsochatec č.p.. Kupní cena je 20 000,00 Kč 
ZO Rozsochatec schvaluje koupi  pozemku  č. parc. 1829 o výměře 1686 m2 v k.ú. 
Rozsochatec.od pana K. M., bytem Rozsochatec č.p.  za kupní cenu  20 000.-- Kč 
Náklady na koupi  a prodej pozemků budou uhrazeny rovným dílem a transakce  musí být 
provedena do 31.12.2012 
Výsledek hlasování : Pro     7      Proti ……. Zdrželi se ….. 
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
 



6)Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4 předložilo dodatek 
k nájemní smlouvě č.j. 8607/21/11/21100-kub, který se týká prodloužení termínu nájmu na 
dobu 2 let.  
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2012/06 
ZO Rozsochatec schvaluje dodatek k nájemní smlouvě č.j. 8607/21/11/21100-kub mezi Obcí 
Rozsochatec a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, 
který se týká prodloužení termínu nájmu na dobu 2 let.  
Výsledek hlasování:   Pro   7         Proti …............. Zdrželi se …............. 
Usnesení č. 6 bylo schváleno. 
 
7) ZO se seznámilo s žádostmi o poskytnutí příspěvků na činnost. Jedná se ZO ČSŽ 
v Rozsochatci, ZO Českého svazu včelařů o.s. v Chotěboři, Centrum pro zdravotně postižené 
kraje Vysočina se sídlem Dobrovského 2915,Havlíčkův Brod pana Tomáše Kocourka bytem 
Rozsochatec čp.  94 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2012/07 
ZO schvaluje: 
poskytnutí příspěvku na činnost ZO ČSŽ v Rozsochatci ve výši 5000,00   Kč 
poskytnutí příspěvku na činnost ZO Svazu včelařů o.s. Chotěboř ve výši  2000,00 Kč 
poskytnutí tréninkových prostorů pro pana T. K. včetně  spotřeby vody a el. energie v budově 
č.p. 19 zdarma – ruší se článek 4 smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 03/2009 ze dne 
01.07.2010 
ZO neschvaluje : 
Poskytnutí příspěvku po Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina se sídlem 
Dobrovského 2915, Havlíčkův Brod 
Výsledek hlasování:   Pro    7        Proti …............. Zdrželi se …............. 
Usnesení č. 7 bylo schváleno. 
 
8) ZO se seznámilo s pravidly pro poskytování dotací a rozhodlo se podat žádost o dotace 
v rámci programu Ministerstva pro místní rozvoj „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ 
dotační tituly 1 a 2 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2012/08 
ZO Rozsochatec schvaluje podání žádostí o dotace v rámci programu Ministerstva pro místní 
rozvoj „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ dotační tituly :1 – oprava místní komunikace a 
obnova kulturního domu, 2 – školní dvůr 
Výsledek hlasování:   Pro    7       Proti …............. Zdrželi se …............. 
Usnesení č. 8 bylo schváleno. 
 
9) ZO se seznámilo se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování  účelových 
dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny a rozhodlo se 
podat žádost na opravu části místní komunikace u mateřské školky 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2012/09 
ZO Rozsochatec schvaluje podání žádosti o dotaci  z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci 
Programu obnovy venkova Vysočiny na opravu části místní komunikace u mateřské školky 
Výsledek hlasování:   Pro    7       Proti …............. Zdrželi se …............. 
Usnesení č. 9 bylo schváleno. 
 
 
 
 



10) Předseda inventarizační komise pan Jiří Novák seznámil přítomné se závěry z provedené 
inventarizace majetku obce provedené k datu 31.12.2011 
 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2012/10 
ZO Rozsochatec schvaluje Zápis o provedené inventarizaci majetku obce k 31.12.2011 
Výsledek hlasování:   Pro    7        Proti …............. Zdrželi se …............. 
Usnesení č. 10 bylo schváleno. 
 
11) Finanční a kontrolní výbory provedly rozbor hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a 
MŠ Rozsochatec č.p. 54 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2012/11 
ZO Rozsochatec  projednalo a schvaluje  rozbor hospodaření příspěvkové organizace za rok 
2011 v předloženém znění. 
ZO Rozsochatec schvaluje rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkové 
organizace ZŠ a MŠ Rozsochatec do rezervního fondu, jedná se o částku Kč 15,98 
Výsledek hlasování:   Pro   7         Proti …............. Zdrželi se …............. 
Usnesení č. 11 bylo schváleno. 
 
12) Dopravní obslužnost – starosta obce shromáždil připomínky občanů, které projedná na 
jednání o dopravní obslužnosti na krajském úřadě 
 
13) Starosta obce seznámil přítomné  se žádostí o zpevnění povrchu části obecní cesty 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 05/2011/13 
ZO Rozsochatec schvaluje provedení zpevnění místní komunikace č. p. 612/3 v k.ú. 
Rozsochatec vytěženým kamenivem z opravovaných místních komunikací v obci. Termín do 
konce roku 2012 
Výsledek hlasování:   Pro     7       Proti …............. Zdrželi se …............. 
Usnesení č. 13 bylo schváleno. 
 
 
14) Zastupitelstvo obce zvažovalo zapojení naší obce do soutěže „Vesnice roku 2012“ 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2012/14 
ZO Rozsochatec schvaluje podání /nepodání přihlášky do soutěže „Vesnice roku 2012“ 
Výsledek hlasování:   Pro  7  Proti ................ Zdrželi se ................ 
Usnesení č. 14 bylo schváleno. 
 
  
15) Zastupitelstvo obce připravilo návrh strategického rozvojového plánu na roky 2013 -2014 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2012/15 
ZO Rozsochatec schvaluje „Strategický rozvojový plán obce Rozsochatec na roky 2013-
2014“ 
Výsledek hlasování:   Pro            Proti …............. Zdrželi se …............. 
Usnesení č. 15 bylo schváleno 
 
16)Manželé M. a M. J. Rozsochatec č.p.  požádali o osvobození od místního poplatku za svoz 
domovního odpadu za rok 2012. V žádosti uvedli, že se v obci nezdržují a tyto  služby 
nevyužívají. 
 
 



Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2012/16 
ZO Rozsochatec  neschvaluje osvobození rodiny J. Rozsochatec č.p.  od úhrady místního 
poplatku za svoz TDO pro rok 2012 
Výsledek hlasování:   Pro  6  Proti ................ Zdrželi se .1 (Jeřábek T.). 
Usnesení č. 16 bylo schváleno. 
 
17) ZO se seznámilo s grantovým programem Kraje Vysočina  „Naše školka“a rozhodlo se 
podat žádost na opravu sociálního zařízení včetně vodovodních rozvodů a kanalizace 
v budově  mateřské školky 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2012/17 
ZO Rozsochatec schvaluje podání žádosti o grant z Fondu Vysočiny „Naše školka“na opravu 
sociálního zařízení včetně vodovodních rozvodů a kanalizace v mateřské školce 
Výsledek hlasování:   Pro   7       Proti …............. Zdrželi se …............. 
Usnesení č. 17 bylo schváleno. 
 
18) ZO se seznámilo se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací  
k zajištění údržby veřejné zeleně na veřejných prostranstvích v průjezdních úsecích obcí 
podél silnic II. a III. tříd 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2012/18 
ZO Rozsochatec schvaluje podání žádosti o dotaci k zajištění údržby veřejné zeleně na 
veřejných prostranstvích v průjezdních úsecích obcí podél silnic II. a III. tříd 
Výsledek hlasování:   Pro     7      Proti …............. Zdrželi se …............. 
Usnesení č. 18 bylo schváleno. 
 
19) Starosta informoval přítomné o částce, která byla vybrána v naší obci a Čachotíně 
v rámci“Tříkrálové sbírky“. Jedná se o Kč 22 259,00. Poděkoval všem za štědré dary. 
 
20) Starosta seznámil přítomné s harmonogramem projektu „Cesty poznání“ a stavem 
přípravných prací. 
 
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20,15 hod. 
 
Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 
2) Strategický rozvojový plán na roky 2013-2014 
 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 29.02.2012 
 
Zapisovatel: 
 
 
Ověřovatelé: ............................................. dne ........................................... 
 

.............................................. dne ........................................... 
 
Starosta:       .............................................. dne .......................................... 
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