
                                                     
Z á p i s  č. 4 

 z veřejného  zasedání zastupitelstva  Obce Rozsochatec, které se  

konalo ve středu 18. září 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni 

obecního úřadu 

 
Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.Halák, p.Pelikán,p., p.Novák,,p.Krédl 

Omluveni:p Mišta –dovolená,p. Svoboda- v zaměstnání 

 6 občanů – viz listina přítomných 

Program: 

1) Zahájení, kontrola plnění usnesení,schválení programu jednání, schválení zapisovatele a 

ověřovatelů zápisu 

2) Ţádost o finanční příspěvek – kostel Dolní Krupá 

3) Ţádost o slevu poplatku za svoz komunálního odpadu pro osoby podnikající 

4) Ţádost  - ZŠ Chotěboř Buttulova ul – příspěvek na adaptační pobyt 

5) Záměr – pronájem pozemku v Jahodově 

6) Výjimka z počtu ţáků v MŠ na škol. rok 2013-2014 

7) Výběr dodavatele – projekt „Ţivý venkov“ – herní prvky, zateplení 

8) Výběr dodavatele – POV – oprava MK u obecního domu 

9) Smlouva na výstavbu vodovodního řádu  

10) ZTV – Nové dvory  

11) Projekt „Školní dvůr“ – info 

12) Anketa – dům pro seniory 

13) Rozpočtové změny 

14) Volby do PS parlamentu ČR 

15) Šachový kurz,počítačový kurz pro občany nad 55 let 

16) Závěr 

 

 

Zapisovatelka: p. Šrámková 

Ověřovatelé zápisu: p.Novák ,p.  Krédl 

 

1)Veřejné zasedání ZO Rozsochatec zahájil a řídil starosta obce p. Václav Havelka, který  

přivítal přítomné, konstatoval, ţe zasedání bylo svoláno řádně a včas v souladu s ustanovením 

§91 a §93 zákona o obcích. Informoval, ţe  je přítomno 7  členů ZO, tedy nadpoloviční 

většina. Dále přítomné seznámil s upraveným  programem, hlasováním bylo rozhodnuto, ţe se 

zasedání bude řídit tímto programem .Navrhl zapisovatelku paní Šrámkovou a ověřovatele 

zápisu p. Nováka a p.Krédla   Kontrolu plnění usnesení přednesl pan Svoboda D. konstatoval, 

ţe zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny ţádné 

námitky. 

 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 04/2013/01 

ZO Rozsochatec schvaluje upravený program jednání 

ZO Rozsochatec volí p.Nováka  a  p. Krédla ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva 

obce č. 04/2013  



Výsledek hlasování:   Pro   7   Proti ----------- Zdrţeli se   

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 

2)Pan farář a členové ekonomické rady Římskokatolické farnosti v Dolní Krupé poţádali o 

příspěvek na opravu střechy  kostela sv. Víta v Dolní Krupé 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 04/2013/02 

ZO Rozsochatec schvaluje příspěvek na opravu střechy kostela sv. Víta v Dolní Krupé ve výši 

Kč 10 000. 

Výsledek hlasování:   Pro    7  Proti ----------- Zdrţeli se   

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

3) Paní D. O. bytem Rozsochatec č.p. poţádala o slevu za svoz TDO ve své provozovně 

„Bazar Dáša“ z důvodu dočasného přerušení činnosti od 1.6.2013 do 30.9.2013 vzhledem k 

rekonstrukci mostku na silnici  II/344. 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 04/2013/03 

ZO Rozsochatec schvaluje sníţení ceny za svoz TDO v provozovně „Bazar Dáša“ paní D. O., 

bytem Rozsochatec č.p. z důvodu dočasného přerušení činnosti na Kč 500,00 

Výsledek hlasování:   Pro    7  Proti ----------- Zdrţeli se   

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

4)Ředitelka ZŠ Chotěboř, Buttulova ul. 74, poţádala o finanční příspěvek na adaptační pobyt 

ţáků třídy, který se uskuteční ve dnech 25.-27.9.2013. Z naší obce se  projektu zúčastní tři 

ţáci. 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 04/2013/04 

ZO Rozsochatec schvaluje finanční příspěvek ve výši 1500,00 Kč na adaptační pobyt tří ţáků 

naší obce,kteří navštěvují ZŠ Buttulova, Chotěboř 

Výsledek hlasování:   Pro    4  Proti 2 Novák, Halák Zdrţeli se  1 Jeřábek 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

5)Pan M.,bytem Praha. poţádal o pronájem obecního pozemku č. parc. 939/1 v Jahodově. 

Záměr pronajmout pozemek byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu od  24.7.2013  do 

18.7.2013 . K záměru se vyjádřili někteří občané i rekreanti Jahodova . Zastupitelé obce se 

s názory občanů seznámili a situaci si prohlédli na místě. 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 04/2013/05 

ZO Rozsochatec neschvaluje pronajmout pozemek č. parc. 939/1  v k.ú. Rozsochatec- místní 

část Jahodov ţadateli panu S. M., bytem Praha,  

Zároveň ZO Rozsochatec ukládá jmenovanému odstranit z uvedeného pozemku uskladněné 

dřevo a uvést ho do původního stavu. Termín : do 31.12.2013 

Výsledek hlasování:   Pro   7   Proti ----------- Zdrţeli se   

Usnesení č. 5 bylo schváleno 
  

6) Ředitelka ZŠ a MŠ Rozsochatec poţádala o vydání výjimky z počtu ţáků navštěvujících 

mateřskou školku 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 04/2013/06 

ZO Rozsochatec rozhodlo stanovit s účinností od 1.9.2013 výjimku z nejvyššího počtu dětí na 

28 podle par. 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění. 

Výsledek hlasování:   Pro    7  Proti ----------- Zdrţeli se   

Usnesení č. 6 bylo schváleno 
  



7) V poptávkovém řízení  na projekt „Ţivý venkov“ předloţilo svoje nabídky 6 firem. Tři 

nabídky se týkaly herních prvků, tři nabídky zateplení budovy základní školy.Zastupitelé obce 

se s nabídkami seznámili a  vybrali dodavatele herních prvků a zateplení. 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 04/2013/07 

ZO Rozsochatec souhlasí s uzavřením smlouvy na dodávku herních prvků v projektu „Ţivý 

venkov“ s firmou Bonita Group Service s.r.o. , Koráb 131, Tišnov, IČ 27738795 dle 

předloţené nabídky 

ZO Rozsochatec souhlasí s uzavřením smlouvy na zateplení stropů budovy základní školy 

č.p.54 v rámci projektu „Ţivý venkov“ s firmou  IP Izolace Polná s.r.o.,Tyršova 405, Polná, 

IČ 25323601 dle předloţené nabídky 

Výsledek hlasování:   Pro  7    Proti ----------- Zdrţeli se   

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

8) V rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2013 bude provedena oprava místní 

komunikace u č.p. 19. V poptávkovém řízení předloţily své nabídky tři firmy. Zastupitelé 

nabídky posoudili a vybrali dodavatele opravy místní komunikace. 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 04/2013/08 

ZO Rozsochatec souhlasí s uzavřením smlouvy na opravu místní komunikace u č.p. 19 

v rámci  Programu obnovy Venkova Vysočiny 2013 s firmou Ecostone s.r.o. 

,Dobrovského2356,Havlíčkův Brod IČ 28796331 dle předloţené nabídky 

Výsledek hlasování:   Pro  7    Proti ----------- Zdrţeli se   

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

9) Vodovody a kanalizace a.s. Havlíčkův Brod, vyhlásili výběrové řízení na opravu vodovodu 

včetně šachty u č.p.19 v rámci této akce bude poloţena i část vodovodního řádu pro novou 

výstavu ZTV na Nových dvorech. Zastupitelé se seznámili s návrhem smlouvy s firmou 

STAVAK spol. s r.o.,Ţiţkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 15058786. 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 04/2013/09 

ZO souhlasí s uzavřením smlouvy na rozšíření vodovodního řádu s firmou STAVAK spol. s 

r.o.,Ţiţkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 15058786. 

Výsledek hlasování:   Pro  7    Proti ----------- Zdrţeli se   

Usnesení č. 9 bylo schváleno 
 

10) Starosta obce informoval přítomné o průběhu stavebních prací na ZTV „Nové dvory“ – 6 

rod. domků. 

Starosta předloţil návrh „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 

se zřízením stavby na pozemku parc. č. 1906/1 a 1895, mezi Obcí Rozsochatec a VČP NET 

s.r.o., Hradec Králové, Praţská třída 485, IČO 27495949, zastoupenou na základě plné moci 

společností RWE GASMET s.r.o., Klíšská , Ústí nad Labem: IČO 27295567                     
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 04/2013/10 

ZO souhlasí s uzavřením „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 

se zřízením stavby na pozemku parc. č. 1906/1 a 1895, mezi Obcí Rozsochatec a VČP NET 

s.r.o., Hradec Králové, Praţská třída 485, IČO 27495949, zastoupenou na základě plné moci 

společností RWE GASMET s.r.o., Klíšská , Ústí nad Labem: IČO 27295567  
Výsledek hlasování:   Pro  7    Proti ----------- Zdrţeli se   

Usnesení č.10bylo schváleno 
 

 

11) Starosta obce informoval o průběhu akce „Školní dvůr“ . 

 



12) V červenci byli občané osloveni anketou, která zjišťovala názory občanů na moţnost 

výstavby domu pro seniory v naší obci. Bylo rozdáno 140 ks anketních lístků . Vrátilo se 76 

vyplněných dotazníků, ve všech bylo uvedeno, ţe respondenti s výstavbou souhlasí. Názor 

občanů je pro další rozhodování zastupitelstva velmi cenný a vyuţijí ho k dalšímu jednání. 

Všem, kteří se zapojili a vyjádřili svůj názor děkujeme. 

 

13) Hospodářka obce p. Šrámková předloţila návrh rozpočtových opatření, evidovaných pod 

číslem 4 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 04/2013/13 

Zastupitelstvo obce Rozsochatec  schvaluje rozpočtové opatření č. 4 

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti ................ Zdrţeli se  

Usnesení č.13 bylo schváleno. 

14) Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky proběhnou ve dnech 25. a 

26. října 2013. Občané budou informování vydaným „Oznámením o době a místě konání 

voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky“. Starosta obce stanovil , ţe pro 

uvedené volby je v naší obci vytvořen jeden volební okrsek se sídlem v budově obecního 

úřadu. Dále stanovil nejniţší počet členů volební komise – 5 . 

 

15) Ve spolupráci se základní školou obec připravuje „Kurz šachu pro děti i dospělé“ první 

schůzka zájemců se uskutečnila v pondělí 16.9. 2013 v přísálí  obecního domu. Kurzy budou 

probíhat kaţdé pondělí. 

Vzdělávací firma Peoplesource v.os. Havlíčkův Brod připravuje v okrese Havlíčkův Brod  

bezplatné kurzy na PC pro občany ve věku nad 55 let. Pro naše občany bude kurz zahájen 

v říjnu, lektoři přijedou do velké zasedací síně obecního úřadu, kurz bude probíhat od 8,00 

hod. do 11,00 – 12,00 podle zájmu 

 

16)Závěr  

– upozornění na nebezpečí sesuvu opěrné zdi u mostu  ve splavu u obecního úřadu 

- sběr nebezpečného odpadu – 7.10.2013 v 16,00 hod. 

 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20,00 hod. 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 19.09.2013 

 

Zapisovatel: 

 

 

Ověřovatelé: ............................................. dne ........................................... 

 

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

 

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

 

 

 

 



 

 

 

 


