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Z á p i s  č. 3 

ze zasedání zastupitelstva  Obce Rozsochatec, které  se  konalo ve st ředu 22. 06 .2016 od 18,30 
hod. ve velké zasedací síni obecního ú řadu 

Přítomni: p.Krédl, p.Novák,.p. Pelikán,p. Jelínek,p. Mišta ,p.Pazderka,p. Svoboda,p. Havelka 

Omluveni: p.Halák 

občanů -   4  viz listina přítomných 

1)Veřejné zasedání ZO Rozsochatec zahájil a řídil starosta obce p. Jaroslav Krédl, 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 upraveným  programem, hlasováním bylo rozhodnuto, že se zasedání bude řídit tímto 
programem .  Určil zapisovatelku paní Danu Šrámkovou  a  navrhl ověřovatele zápisu p. Novák  
  a  p.  Svoboda  
 
Program: 

1. Zahájení, schválení programu jednání, schválení zapisovatele a ověřovatelů 
2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok  2015 
3. Závěrečný účet obce a příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Rozsochatec 
4. Rozpočtové změny 
5. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti- ČEZ Distribuce, a.s.Děčín, č.IV-12-

2011157/VB/l 
6. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti- ČEZ Distribuce, a.s.Děčín, č. IV-12-

2013293/VB/1 
7. Smlouva o prodeji  pozemku č. parc.  939/16 v k. ú. Rozsochatec 
8. Žádost o poskytnutí dotace z  FV-grantový program „Odpady 2016“ 
9. Prodloužení nájemní smlouvy – byt č. 3, č.p. 19 
10. Dodatek k nájemní smlouvě  - byt č.  2, č.p. 19 
11. Smlouva nájemní 
12. Smlouva o prodeji pozemku č. parc. 1906/7 v k.ú. Rozsochatec, včetně Smlouvy o poskytnutí 

příspěvku na stavbu veřejné komunikace a na výstavbu inženýrských sítí 
13. Smlouva o prodeji pozemku č. parc. 1906/8 v k.ú. Rozsochatec, včetně Smlouvy o poskytnutí 

příspěvku na stavbu veřejné komunikace a na výstavbu inženýrských sítí 
14. Smlouva o prodeji pozemku č. parc. 1906/10 v k.ú. Rozsochatec, včetně Smlouvy o poskytnutí 

příspěvku na stavbu veřejné komunikace a na výstavbu inženýrských sítí 
15. Smlouva o prodeji pozemku č. parc. 1906/11 v k.ú. Rozsochatec, včetně Smlouvy o poskytnutí 

příspěvku na stavbu veřejné komunikace a na výstavbu inženýrských sítí 
16. Výběr dodavatele na stavbu v rámci dotačního programu „Udržování a obnova kulturního 

dědictví venkova“, podprogram „Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního 
odpočinku“ 

17. Výběr dodavatele  na aktualizace webových stránek v rámci programu Fondu Vysočiny 
„Informační a komunikační technologie 2016“, podprogram „Webové stránky“ 

18. Pověření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Rozsochatec k provádění sběru papíru 
19. Plná moc k zpracování výběrového řízení na pojištění majetku obce 

20. Darovací smlouva 
21. Projekt  „Sázíme stromy“ 
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22. Smlouva o právu provést stavbu plynové přípojky 
23. Stanovení limitu rozpočtových opatření 
24. Čistička u domu č.p. 19 
25. Stanovení místní úpravy provozu - informace 
26. Závěr 

 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2016/01 

ZO Rozsochatec schvaluje upravený program jednání 
ZO Rozsochatec  volí  p.  Nováka    a  p.Svobodu  ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva obce 
č. 03/2016 
Výsledek hlasování:   Pro    8   Proti     0   Zdrželi se  0 
Usnesení č. 1 bylo schváleno. 
 
2) Starosta obce předložil ZO Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015. Zpráva 
byla zveřejněna  na úřední desce včetně elektronické úřední desky od  11.05.2016 do 26.05.2016. 
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky 
 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2016/02 
ZO Rozsochatec bere na vědomí zprávu o výsledku  přezkoumání hospodaření obce za rok 2015. 
Zpráva byla zveřejněna  na úřední desce včetně elektronické úřadní desky od  11.05.2016 do 
26.05.2016 
Výsledek hlasování:   Pro    8      Proti ------------- Zdrželi se ---------------- 
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 
 
3) Starosta obce předložil  ZO účetní závěrky a závěrečný účet  za rok 2015 za obec  a Základní školu a 
mateřskou školu  Rozsochatec. Závěrečný účet obce i  Základní a mateřské školy v Rozsochatci byl 
zveřejněn na úřední desce obecního úřadu od 11.05.2016 do 26.05.2016. 
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky 
 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2015/03 

ZO Rozsochatec schvaluje  řádnou účetní závěrku obce za rok  2015 
ZO Rozsochatec schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace  Základní škola  a mateřská 
škola Rozsochatec  za rok 2015. 
ZO Rozsochatec schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská 
škola Rozsochatec  za rok 2015 včetně jeho rozdělení do fondů. 
ZO Rozsochatec schvaluje závěrečný účet obce za rok 2015 bez  výhrady.  
ZO Rozsochatec schvaluje závěrečný účet příspěvkové organizace  Základní škola a mateřská škola 
Rozsochatec  za rok 2015 bez výhrady. 
Výsledek hlasování:   Pro  8  Proti --------------- Zdrželi se --------------- 
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 
 
4) Hospodářka obce přednesla návrh rozpočtových opatření evidovaných pod pořadovým č.3 a 4 
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky 
 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 04/2016/04 

ZO Rozsochatec bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3 
ZO Rozsochatec schvaluje rozpočtové opatření č. 4 
Výsledek hlasování: Pro     8    Proti   0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 4 bylo schváleno 

 

5) Starosta předložil návrh“ Smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti“, která vychází 
z uzavřené  „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvu 
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o právu provést stavbu č. IV-12-2011157/VB/1 – úprava vedení knn mezi Obcí Rozsochatec – budoucí 
povinná a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly,Teplická 874/8,IČO 24729035.  
Záměr  byl zveřejněn na úřední desce , včetně elektronické úřední desky od  11.02.2013 do  
28.02.2013.   
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky 
 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2016/05 

ZO Rozsochatec schvaluje uzavření „Smlouvy o  zřízení věcného břemene-služebnosti  č. IV-12-
2011157/VB/01 -úprava vedení  knn  mezi Obcí Rozsochatec a  ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, 
Děčín IV-Podmokly,Teplická 874/8,IČO 24729035 
Výsledek hlasování: Pro    8     Proti  0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. 05 bylo schváleno 

 

6) Starosta předložil návrh“ Smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti“, která vychází 
z uzavřené  „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvu 
o právu provést stavbu č. IV-12-2013293/VB/3 – úprava vedení knn mezi Obcí Rozsochatec – budoucí 
povinná a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly,Teplická 874/8,IČO 24729035.  
Záměr  byl zveřejněn na úřední desce , včetně elektronické úřední desky od 16.04.2015 do  
04.05.2015.   
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky 
 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2016/06 

ZO Rozsochatec schvaluje uzavření „Smlouvy o  zřízení věcného břemene-služebnosti  č. IV-12-
2013293/VB/3 -úprava vedení  knn  mezi Obcí Rozsochatec a  ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, 
Děčín IV-Podmokly,Teplická 874/8,IČO 24729035 
Výsledek hlasování: Pro    8     Proti  0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. 06 bylo schváleno 

 

7) Manželé A. M. a S. M., bytem  , Praha 5- Řeporyje  požádali o odprodej pozemkové parcely č.parc. 
939/16 o výměře  111 m2 v k.ú. Rozsochatec. Starosta seznámil přítomné se zněním kupní smlouvy 
mezi Obcí Rozsochatec jako prodávající a výše uvedenými žadateli jako kupujícími.  Záměr  byl 
zveřejněn na úřední desce , včetně elektronické úřední desky od 11.5.2016 do 26. 5. 2016 . 
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky 
 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2016/07 

ZO Rozsochatec schvaluje Kupní smlouvu  mezi Obcí Rozsochatec  jako prodávající a manželi A. M. a 
S. M., bytem  , Praha 5-Řeporyje. Předmětem prodeje je pozemek č. parc.939/16 o výměře 111 m2 
v k.ú. Rozsochatec. 
Výsledek hlasování: Pro   7     Proti  1 (Svoboda)  Zdrželi se 
Usnesení č. 07 bylo schváleno 

 

8) Starosta obce informoval o vyhlášení dotačního titulu z Fondu Vysočiny , grantový program 
„Odpady 2016“ 
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky 
 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2016/8 

ZO Rozsochatec schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci programu Fondu Vysočiny, grantového 
programu „Odpady 2016“. 
ZO prohlašuje, že zajistí v rozpočtovém roce 2016-2017  spolufinancování realizace projektu  
Výsledek hlasování: Pro    8     Proti    Zdrželi se 
Usnesení č. 8 bylo schváleno 
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9) Nájemní smlouva na pronájem bytu č. 3 byla  uzavřena do 31.08.2016 . Zastupitelstvu obce byla 
navržena  dohoda o prodloužení  platnosti uvedené nájemní smlouvy do 31.08.2017 
 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2016/09 

ZO Rozsochatec schvaluje dodatek  o prodloužení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 3 v domě čp. 
19 nájemci  F. Z. bytem  Rozsochatec č.p.  do 31.08.2017. 
Výsledek hlasování:   Pro    8 Proti      0          Zdrželi se  0 
Usnesení č. 9 bylo schváleno  

 

10) Starosta obce předložil návrh Dodatku ke smlouvě o nájmu bytu uzavřené dne 1.1.2009 s paní J. 
C., bytem Rozsochatec č.p.  
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2016/10 

ZO Rozsochatec schvaluje Dodatek ke smlouvě o nájmu bytu uzavřené dne 1.1.2009 s paní J. C., 
bytem Rozsochatec  č.p 
Výsledek hlasování:   Pro    8      Proti  Zdrželi se 
Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

 

11) Starosta obce  předložil návrh Smlouvy o nájmu  mezí obcí Rozsochatec (pronajímatel) a panem 
M. K. bytem Rozsochatec č.p. (nájemce). Obec   na základě uvedené smlouvy souhlasí s umístěním 
septiku na pozemku č. parc. 1895 v k.ú. Rozsochatec. Záměr  pronajmout  pozemek č. parc. st. 1895 
v k.ú. Rozsochatec byl zveřejněn na úřední desce , včetně elektronické úřední desky od 03.06.2016 do 
17. 06. 2016. 
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2016/11 

ZO Rozsochatec schvaluje uzavřít Smlouvu o nájmu  mezí obcí (pronajímatel) a panem M. K. bytem 
Rozsochatec č.p. (nájemce). Obec  na základě uvedené smlouvy souhlasí s umístěním septiku na 
pozemku č. parc. 1895 v k.ú. Rozsochatec. 
Výsledek hlasování: Pro    6    Proti  0  Zdrželi se 2 (Pelikán, Svoboda) 
Usnesení č. 09 bylo schváleno 

 

12) Slečna L. R.,  bytem Lípa č.p. p. 582 57 Lípa a pan M. P. bytem Rozsochatec  č.p, 582 72 
Rozsochatec požádali  o odprodej pozemkové parcely č.parc. 1906/7 o výměře  1103 m2 v k.ú. 
Rozsochatec. Starosta seznámil přítomné se zněním kupní smlouvy a smlouvy i poskytnutí příspěvku 
na stavbu veřejné komunikace a na výstavbu inženýrských sítí mezi Obcí Rozsochatec jako prodávající 
a výše uvedenými žadateli jako kupujícími.  Záměr  byl zveřejněn na úřední desce , včetně 
elektronické úřední desky od 08.06.2016  do 22.06.2016 
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky 
 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2016/12 

ZO Rozsochatec schvaluje Kupní smlouvu a Smlouvu o poskytnutí příspěvku na stavbu veřejné 
komunikace a na výstavbu inženýrských sítí mezi Obcí Rozsochatec  jako prodávající a slečnou L. R.  
bytem  Lípa  č.p., p. 582 57 Lípa  a M. P.  bytem Rozsochatec č.p., 582 72 Rozsochatec jako kupující. 
Předmětem prodeje je pozemek č. parc. 1906/7 o výměře 1103 m2 v k.ú. Rozsochatec. 
ZO Rozsochatec souhlasí  se zřízením zástavního  práva k uvedenému pozemku za účelem poskytnutí 
půjčky na výstavbu rodinného domu 

 

Výsledek hlasování: Pro    8    Proti    Zdrželi se 
Usnesení č.12 bylo schváleno 
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13) Ing. T. K. bytem Rozsochatec  č.p., 582 72 Rozsochatec požádal  o odprodej pozemkové parcely 
č.parc. 1906/8 o výměře  783 m2 v k.ú. Rozsochatec. Starosta seznámil přítomné se zněním kupní 
smlouvy a smlouvy i poskytnutí příspěvku na stavbu veřejné komunikace a na výstavbu inženýrských 
sítí mezi Obcí Rozsochatec jako prodávající a výše uvedeným žadatelem jako kupujícím.  Záměr  byl 
zveřejněn na úřední desce , včetně elektronické úřední desky od 08.06.2016  do 22.06.2016 
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky 
 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2016/13 

ZO Rozsochatec schvaluje Kupní smlouvu a Smlouvu o poskytnutí příspěvku na stavbu veřejné 
komunikace a na výstavbu inženýrských sítí mezi Obcí Rozsochatec  jako prodávající a Ing. T. K.  
bytem  Rozsochatec č.p., p. 582 72 Rozsochatec, jako kupující . Předmětem prodeje je pozemek č. 
parc. 1906/8 o výměře 783 m2 v k.ú. Rozsochatec. 
ZO Rozsochatec souhlasí  se zřízením zástavního  práva k uvedenému pozemku za účelem poskytnutí 
půjčky na výstavbu rodinného domu 

 

Výsledek hlasování: Pro    8    Proti    Zdrželi se 
Usnesení č.13 bylo schváleno 

 
14) Pan J. D. bytem č.p. , 580 01 Havlíčkův Brod požádal  o odprodej pozemkové parcely č.parc. 
1906/10 o výměře  916 m2 v k.ú. Rozsochatec. Starosta seznámil přítomné se zněním kupní smlouvy 
a smlouvy i poskytnutí příspěvku na stavbu veřejné komunikace a na výstavbu inženýrských sítí mezi 
Obcí Rozsochatec jako prodávající a výše uvedeným žadatelem jako kupujícím.  Záměr  byl zveřejněn 
na úřední desce , včetně elektronické úřední desky od 08.06.2016  do 22.06.2016 
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky 
 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2016/14 

ZO Rozsochatec schvaluje Kupní smlouvu a Smlouvu o poskytnutí příspěvku na stavbu veřejné 
komunikace a na výstavbu inženýrských sítí mezi Obcí Rozsochatec  jako prodávající a panem J. D.  
bytem  , p. 580 01 Havlíčkův Brod, jako kupující  . Předmětem prodeje je pozemek č. parc. 1906/10 o 
výměře 916 m2 v k.ú. Rozsochatec. 
ZO Rozsochatec souhlasí  se zřízením zástavního  práva k uvedenému pozemku za účelem poskytnutí 
půjčky na výstavbu rodinného domu 

 

Výsledek hlasování: Pro   8     Proti    Zdrželi se 
Usnesení č.14 bylo schváleno 

 

15) Slečna R. B,  bytem Čachotín č.p,p. 58301 Chotěboř a pan S. S. bytem Dolní Krupá  č.p, 582 71 
Dolní Krupá  požádali o odprodej pozemkové parcely č.parc. 1906/11 o výměře  1043 m2 v k.ú. 
Rozsochatec. Starosta seznámil přítomné se zněním kupní smlouvy a smlouvy i poskytnutí příspěvku 
na stavbu veřejné komunikace a na výstavbu inženýrských sítí mezi Obcí Rozsochatec jako prodávající 
a výše uvedenými žadateli jako kupujícími.  Záměr  byl zveřejněn na úřední desce , včetně 
elektronické úřední desky od 08.06.2016  do 22.06.2016 
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky 
 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2016/15 

ZO Rozsochatec schvaluje Kupní smlouvu a Smlouvu o poskytnutí příspěvku na stavbu veřejné 
komunikace a na výstavbu inženýrských sítí mezi Obcí Rozsochatec  jako prodávající a slečnou R. B. 
bytem  Čachotín č.p., p. 583 01 Chotěboř a S. S.  bytem  Dolní Krupá č.p 582 71 Dolní Krupá. 
Předmětem prodeje je pozemek č. parc. 1906/11 o výměře 1043 m2 v k.ú. Rozsochatec. 
ZO Rozsochatec souhlasí  se zřízením zástavního  práva k uvedenému pozemku za účelem poskytnutí 
půjčky na výstavbu rodinného domu 
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Výsledek hlasování: Pro  8      Proti    Zdrželi se 
Usnesení č.15 bylo schváleno 

 

16) V rámci dotačního programu 16. Udržování a obnova kulturního dědictví venkova, předmět 
dotace 16. D. Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku bude vybudována na 
pozemku č. parc.1906/3 v k.ú. Rozsochatec pergola včetně úpravy terénu laviček a  stavebních prací.  
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky 
 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2016/16 

ZO Rozsochatec rozhodlo vybrat jako nejvýhodnější nabídku  v rámci dotačního  programu  
Ministerstva zemědělství  16. Udržování a obnova kulturního dědictví venkova, předmět dotace 16. 
D. Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku , nabídku firmy PWB stavby, 
s.r.o.,Havlíčkova 2034, 580 01 Havlíčkův Brod, OČ 01434837. 
Výsledek hlasování: Pro     8    Proti    Zdrželi se 
Usnesení č. 16 bylo schváleno 

17) V rámci grantového programu Fondu Vysočina „Informační a komunikační technologie 2016“, 
titul A: Webové stránky jsme vypsali poptávkové řízení  na dodavatele aktualizace webových stránek 
obce. 
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky 
 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2016/17 

ZO Rozsochatec pověřuje starostu uzavřením smlouvy na aktualizaci webových stránek obce 
z grantového  programu Fondu Vysočina „Informační a komunikační technologie 2016“, titul A: 
Webové stránky  s firmou, která předloží nejnižší cenovou nabídku . 
Výsledek hlasování: Pro     8    Proti    Zdrželi se 
Usnesení č. 17 bylo schváleno 

18) Příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Rozsochatec se aktivně zapojila do sběru 
papíru. 
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky 
 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2016/18 

ZO Rozsochatec pověřuje příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Rozsochatec, 582 
72 Rozsochatec č.p. 54  prováděním  sběru  papíru 
Výsledek hlasování: Pro      8   Proti    Zdrželi se 
Usnesení č. 18 bylo schváleno 

19) Starosta obce předložil zastupitelům návrh na aktualizaci pojistných smluv obce. Bylo navrženo 
oslovit pojišťovacího makléře a pověřit ho zpracováním podkladů pro poptávkové řízení včetně 
širšího  výběru dodavatele. 
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky 
 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2016/19 

ZO Rozsochatec zplnomocňuje Pojišťovací makléřství INPOL a.s. se sídlem Praha 4 – Braník, Bezová 
1658, PSČ 147 14,IČ 63998599 zpracováním podkladů pro poptávkové řízení, včetně širšího výběru 
dodavatele a zprostředkování uzavření pojistných smluv a zastupování v záležitostech týkajících se 
pojištění majetku obce Rozsochatec. Termín do 15.9.2016. 
Výsledek hlasování: Pro    8     Proti    Zdrželi se 
Usnesení č. 19 bylo schváleno 

 

20) Na základě „Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu převodu vzdělávacích činností 
základních uměleckých škol a školských služeb středisek volného času z kraje na obce a zájmových 
aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích“ jsme obdrželi 
dar ve výši 3 846,00 Kč 
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K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky 
 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2016/20 

ZO Rozsochatec schvaluje přijetí daru  od Kraje Vysočina se sídlem Žižkova  57, 587 33 Jihlava ve výši 
3846,00 Kč na základě „Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu převodu vzdělávacích 
činností základních uměleckých škol a školských služeb středisek volného času z kraje na obce a 
zájmových aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích „ 
Výsledek hlasování: Pro    8     Proti    Zdrželi se 
Usnesení č. 20 bylo schváleno 

 

21)Nezisková organizace Sázíme stromy, z.ú. se sídlem Libochovická 1072/11,Dolní Chabry 184 00 
Praha 8, zastoupená ředitelkou  Martinou Pavelkovou se zabývá  ozeleňováním obecních 
prostranství. Obdrželi jsme nabídku na osázení prostranství na pozemcích č. parc. 1906/3 a 1906/4 
v k.ú. Rozsochatec. 
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky 
 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2016/21 

ZO Rozsochatec schvaluje uzavření smlouvy s neziskovou organizací Sázíme stromy, z.ú. se sídlem 
Libochovická 1072/11,Dolní Chabry 184 00 Praha 8, zastoupenou ředitelkou  M. P. na osázení 
pozemků č. parc.  1906/3 a 1906/4 v k.ú. Rozsochatec 

Výsledek hlasování: Pro    8     Proti    Zdrželi se 
Usnesení č. 21 bylo schváleno 

 

22) Pan M. K., bytem Rozsochatec č.p. požádal o uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu 
plynové přípojky na pozemku č. parc. 1895  v k.ú. Rozsochatec. Záměr uzavřít smlouvu  byl zveřejněn 
na úřední  desce včetně elektronické úřední desky  od 11.05.2016  do 26.05.2016. 
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky 
 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. . 03/2016/22 

ZO Rozsochatec schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva provést stavbu na pozemku č. parc. 1895 
v k.ú. Rozsochatec mezi Obcí Rozsochatec a M. K. ,bytem Rozsochatec č.p.  
Výsledek   hlasování: Pro  8  Proti    Zdrželi se 
Usnesení č. 22  bylo schváleno 

 
23) Starosta obce předložil návrh na zvýšení limitu zmocnění k provádění rozpočtových opatření  na 
základě zák. č. 250/2000 Sb. par. 16. Limit ve výši 300 tis. Kč byl stanoven rozhodnutím ZO ze dne 
26.08.2015  číslo usnesení  05/2015/04. Navrhovaný limit je 500 tis. Kč. 
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky 
 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2016/23 

ZO Rozsochatec uděluje starostovi obce pravomoc provádět rozpočtová opatření do výše 500 tis. Kč  
s platností od 01.07.2016. Starosta obce se zavazuje předkládat všechna starostou provedená 
rozpočtová opatření ke schválení  na nejbližším zasedání ZO. 
Výsledek hlasování: Pro   7     Proti  0  Zdrželi se 1 (Krédl) 
Usnesení č. 23 bylo schváleno 

 

24) V těchto dnech proběhla prohlídka domovní čističky u domu čp. 19, byl konstatován havarijní 
stav. Starosta předložil zastupitelům návrh na řešení stávající situace výměnou čističky. 
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky 
 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2016/24 
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ZO Rozsochatec pověřuje starostu obce připravit projektovou dokumentaci, zajistit poptávkové řízení 
na dodavatele – termín do nejbližšího zasedání zastupitelstva obce 
Výsledek hlasování: Pro    8    Proti    Zdrželi se 
Usnesení č. 24 bylo schváleno 

 

25) Starosta obce informoval přítomné o stanovení místní úpravy provozu na silnici III/34413 u 
křižovatky se silnicí č. II/344 ve směru na obec Kojetín a v opačném směru proti Obecnímu úřadu 
v Rozsochatci spočívající v instalaci trvalých svislých dopravních značek A 12b „Děti“. 
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2016/25 

ZO Rozsochatec bere na vědomí stanovení místní úpravy provozu na silnici III/34413 u křižovatky se 
silnicí č. II/344 ve směru na obec Kojetín a v opačném směru proti Obecnímu úřadu v Rozsochatci 
spočívající v instalaci trvalých svislých dopravních značek A 12b „Děti 
Výsledek hlasování: Pro     8   Proti    Zdrželi se 
Usnesení č. 25 bylo schváleno 

26) Diskuse 
Starosta obce poděkoval všem za účast a jednání zastupitelstva ukončil v 20,00 hod. 
 
 
Přílohy zápisu: 
Prezenční listina -  2 listy 
Pozvánka na zasedání ZO 
Záměr – zřízení VB na poz. č. parc. 165/2,1895,1906/1 v k.ú.Rozsochatec 
Záměr – zřízení VB na poz. parc. 612/3 v k.ú. Rozsochatec 
Záměr-  prodej pozemku č. parc.  939/16 v k.ú. Rozsochatec 
Záměr – pronájem části pozemku č. parc. 1895 – umístění septiku 
Záměr – prodej pozemků č. parc. 1906/8,1906/7,1906/10,1906/11 v k. ú. Rozsochatec 
Záměr – zřízení práva provést stavbu  plyn. přípojky na poz. č. parc. 1895 v k. ú. Rozsochatec 
Tabulka – seznam účastníků výběr. řízení – viz bod 16 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne:  23.06.2016 
 
Zapisovatel: ……………………………………………….dne …………………………………….. 
 
Ověřovatelé: ............................................. dne ........................................... 
 
                      .............................................. dne ........................................... 
 
Starosta:       .............................................. dne ........................................... 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


