
 
Z á p i s  č.1 

ze zasedání zastupitelstva  Obce Rozsochatec, které se  konalo v pondělí 27.02.2017 od 

18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu 

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

Omluveni:  

občanů -   11  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  9  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.  Haláka 
  a  p. Pazderku     
 
Program: 

1. Zahájení, schválení programu jednání, schválení zapisovatele a ověřovatelů 
2. Hospodaření obce za rok  2016 
3. Inventarizace 
4. Smlouva o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce,a.s. Děčín 
5. Změna územního plánu  
6. Stanovení kontrolní skupiny – kontrola příspěvkové org. 

7. Žádost o příspěvek včelaři 

8. Žádost  o osvobození od platby místního poplatku za svoz TDO 

9. Smlouvy nájemní – nebytové prostory č.p. 97 

10. Smlouva o nájmu pozemku za účelem umístění reklamy 

11. Žádost o příspěvek ČSŽ, TJ SOKOL 

12. Žádost o  dotaci SZIF – oprava střechy pož. zbrojnice, 

13. Žádost o dotaci  FV – oprava odpadů a vodoinstal. ZŠ 

14. Smlouva darovací – kanalizace, vodovod 
15. Prodloužení smlouvy o půjčce – TJ Sokol 

16. Dodatek ke smlouvě LD Štoky 

17. Koncept  zápisu do kroniky 
18. Smlouva o umístění zařízení – Metropolitní s.r.o. Havlíčkův Brod 
19. Kácení dřevin rostoucích mimo les 
20. Informace, diskuse 
21. Závěr 
 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2017/01 

ZO Rozsochatec schvaluje upravený program jednání 
ZO Rozsochatec  volí  p. Haláka   a  p.  Pazderku  ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva obce 
č. 01/2017 
Výsledek hlasování:   Pro   9     Proti     0   Zdrželi se  0 



Ke znění zápisu ze zasedání  ZO ze dne 08.12.2016 vznesl připomínku pan Stehno Karel. Starosta 
vyzval ověřovatele  zápisu č. 5 /2016 a požádal je o vyjádření. 
Ověřovatelé zápisu ze dne 08.12.2016 prohlásili, že zápis odpovídá skutečnosti.  
Výsledek hlasování:   Pro     8  Proti     0   Zdrželi se  1 (Pazderka) 
Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 

2) Hospodářka obce předložila zprávu o hospodaření s rozpočtovými prostředky za období 1 – 
12/2016. 
 K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2017/02 

ZO bere na vědomí zprávu o hospodaření obce za období 1 – 12/2016 
Výsledek hlasování: Pro     9    Proti    Zdrželi se 
Usnesení č. 2 bylo schváleno 

 
3) Předseda inventarizační komise  pan  Svoboda  seznámil přítomné se zápisem o provedené  
inventarizaci  majetku obce 
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2017/03 

ZO Rozsochatec  schvaluje Inventarizační zprávu za rok 2016 
Výsledek hlasování: Pro     9    Proti    Zdrželi se 
 
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

4) Starosta předložil návrh“ Smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti“- vedení nn na poz.č. 
parc. 1906/6, 1895,165/2,1906/1,1906/3,1906/4,1906/5 mezi Obcí Rozsochatec 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  12.12.2016 do  27.12.2016.   
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky 
 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2017/04 

ZO Rozsochatec schvaluje uzavření „Smlouvy o  zřízení věcného břemene-služebnosti  č. IV-12-
2011157/VB/01 - vedení  nn , mezi Obcí Rozsochatec a  ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-
Podmokly,Teplická 874/8,IČO 24729035 
Výsledek hlasování: Pro    9     Proti  0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. 04 bylo schváleno 

  
5)Odbor rozvoje- oddělení územního plánování a GOS Městského úřadu Havlíčkův Brod, jako 
pořizovatel  Zprávy č. 2 o uplatňování  územního plánu Rozsochatec předložil ZO uvedenou zprávu ke 
schválení. 
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky 
 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2017/05 

ZO Rozsochatec , příslušné podle § 6 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 55 odst. 1 stavebního zákona projednalo a schválilo 
Zprávu č. 2 o uplatňování  územního plánu Rozsochatec za období 2012-2016 
Výsledek hlasování: Pro     7    Proti   0 Zdrželi se 2 (Jelínek,Pazderka) 
Usnesení č. 5 bylo schváleno 

 

6) Starosta  navrhl,  aby kontrolu hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská 
škola, Rozsochatec provedli členové zastupitelstva obce ve složení, předseda Novák Jiří, členové, 
Mišta Jaroslav, Jelínek Karel, Halák Jaroslav, Pelikán Pavel 



K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2017/06 

ZO Rozsochatec  ustanovuje kontrolní skupinu ve složení předseda Novák Jiří, členové Mišta Jaroslav, 
Jelínek Karel, Halák Jaroslav, Pelikán Pavel 
ZO Rozsochatec pověřuje kontrolní skupinu k provedení kontroly hospodaření příspěvkové 
organizace ZŠ a MŠ Rozsochatec, se sídlem Rozsochatec č.p. 54 
 ZO Rozsochatec stanovuje termín ukončení kontroly – do konce měsíce března 2017 
Výsledek hlasování: Pro    9     Proti    Zdrželi se 
Usnesení č.6 bylo schváleno 

 
7) Český svaz včelařů o.s. ZO Chotěboř požádal o poskytnutí   finančního příspěvku na činnost 
včelařského spolku. Finanční prostředky budou použity především v oblasti osvětové činnosti, běžnou 
činnost spolku, na úhradu části nákladů na léčiva a další potřeby pro ošetření včelstev atd. 
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2017/07 

ZO Rozsochatec  schvaluje poskytnutí daru na činnost Českého svazu včelařů o.s. ZO Chotěboř ve výši  
2 000,00 Kč. 
Výsledek hlasování:   Pro  9      Proti  0 Zdrželi se 0. 
Usnesení č. 07 bylo schváleno. 

 

8) Manželé M. a M. J.i Rozsochatec č.p.  požádali o osvobození od místního poplatku za svoz 
domovního odpadu za rok 2017. V žádosti uvedli, že se v obci nezdržují a tyto  služby nevyužívají. 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2017/08 

ZO Rozsochatec  neschvaluje osvobození rodiny J. Rozsochatec č.p.  od úhrady místního poplatku za 
svoz TDO pro rok 2017 
Výsledek hlasování:   Pro  8    Proti  0 Zdrželi se  1 (Halák) 
Usnesení č. 8  bylo schváleno. 

 

9) Starosta obce předložil návrh  smluv o nájmu nebytových prostorů v č.p. 97 mezi obcí a nájemci 

paní V. P. , bytem Chotěboř, 583 01 , Kamenná ul., nar. a paní  J. H., bytem Chotěboř, 583 01 

Odborářská nar.. Záměr uzavřít nájemní smlouvy byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu  

včetně elektronické úřední desky od 03.02.2017 do 20.02.2017. 

K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2017/09 

ZO Rozsochatec schvaluje uzavření nájemních smluv s paní V.P. , bytem Chotěboř, 583 01 , Kamenná 

ul., nar. a paní  J. H., bytem Chotěboř, 583 01 Odborářská  nar.. 

 Výsledek hlasování: Pro     9    Proti   0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 9  bylo schváleno. 

 

10) Starosta obce  předložil návrh Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezí obcí 

(pronajímatel) a  firmou Luboš Milichovský, Dolní Krupá 86, IČ 63564831 (nájemce). Obec   na základě 

uvedené smlouvy souhlasí s umístěním reklamního poutače na stavbu autobusové čekárny na 

pozemku č. parc. 611 v k.ú. Rozsochatec. Záměr  pronajmout   uvedený pozemek  byl zveřejněn na 

úřední desce , včetně elektronické úřední desky od 13. 02.2017 do 27. 02. 2017. 

K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky. 



Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2016/10 

ZO Rozsochatec schvaluje uzavřít Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezí obcí 

(pronajímatel) a firmou Luboš Milichovský, Dolní Krupá 86, IČ 63564831 (nájemce). Obec  na základě 

uvedené smlouvy souhlasí s umístěním reklamního poutače na stavbu autobusové čekárny na 

pozemku č. parc. 611 v k.ú. Rozsochatec. 

Výsledek hlasování: Pro    9     Proti    Zdrželi se 

Usnesení č. 10 bylo schváleno 

 

11) Základní organizace Českého svazu žen v Rozsochatci a TJ SOKOL Rozsochatec požádali o dar na  
činnost. V roce 2017 ženy připravují dětský karneval, sportovní odpoledne, divadelní 
představení,jarmark,adventní posezení ,  mikulášskou nadílku, zapojí se do úklidu obce v rámci 
projektu Čistá Vysočina,  pořádají vzdělávací kurzy atd. TJ Sokol Rozsochatec předložila rozpočet  
výdajů na rok 2017, finanční dar bude využit na  údržbu fotbalového hřiště, provozní náklady  a 
sportovní činnost dětí a mládeže. 

 K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky  
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2017/11 

ZO Rozsochatec  schvaluje poskytnutí daru na činnost ZO ČSŽ v Rozsochatci ve výši 5 000,00 Kč 
ZO Rozsochatec  schvaluje  poskytnutí daru  TJ SOKOL Rozsochatec ve výši  80 000,00 Kč. 
Výsledek hlasování:   Pro  8  Proti  0 Zdrželi se 1 (Pazderka) 
Usnesení č.11  bylo schváleno 

 

12) Starosta obce informoval o vyhlášení dotačního titulu Ministerstva zemědělství – Dotační 
program 129660 Údržba a obnova kulturních venkovských prvků pro rok 2017 č.j. 61948/2016- MZE-
17251, podprogram 129663 Údržba a obnova významných zemědělských historických dominant 
jedinečného charakteru a hasičských zbrojnic. 

K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky 

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2017/12 

ZO Rozsochatec schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci dotačního titulu Ministerstva zemědělství – 
Dotační program 129660 Údržba a obnova kulturních venkovských prvků pro rok 2017 č.j. 
61948/2016- MZE-17251, podprogram 129663 Údržba a obnova významných zemědělských 
historických dominant jedinečného charakteru a hasičských zbrojnic 

 ZO prohlašuje, že zajistí v rozpočtovém roce 2017 spolufinancování realizace projektu  

Výsledek hlasování: Pro     9    Proti    Zdrželi se 

Usnesení č. 12 bylo schváleno  

13) Starosta obce informoval o vyhlášení dotačního titulu z Fondu Vysočiny „Naše škola 2017“ 
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky  
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2017/13 

ZO Rozsochatec schvaluje  podání žádosti o dotaci v rámci dotačního titulu FV „Naše škola 2017“ 

ZO prohlašuje, že zajistí v rozpočtovém roce 2017 spolufinancování realizace projektu 

Výsledek hlasování:   Pro 9   Proti  0 Zdrželi se 0 



Usnesení č. 13 bylo schváleno  

14) Starosta obce seznámil přítomné s návrhem darovacích smluv s panem L. Š., nar., bytem 
Rozsochatec č.p. , paní Z. Š, nar.  , bytem Havlíčkův Brod , Smetanovo námpanem Z. Š, nar., bytem 
Rozsochatec č.p. , panem Bc. Z. P., nar., bytem Rozsochatec č.p., paní Bc. L. P. nar., bytem 
Rozsochatec č.p.   na základě kterých Obec Rozsochatec obdrží darem stavbu vodovodu na pozemku 
č. parc. 1895 – ostatní plocha a stavbu kanalizace na pozemcích parc. č. 165/2 – ostatní plocha, č. 
parc. 169/1 trvalý travní porost , č. parc. 1888 ostatní plocha a č. parc. 1890 ostatní plocha vše v k.ú. 
Rrozsochatec včetně součástí a příslušenství. Záměr přijmout dar byl zveřejněn na úřední desce , 
včetně  elektronické úřední desky dne 23.11.2015-08.12.2015 a 31.08.2016 – 14.09.2016 
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2017/14 

ZO Rozsochatec schvaluje uzavření smlouvy darovací  s dárci panem L. Š. nar., bytem Rozsochatec č.p. 
, paní Z. Š., nar.  , bytem Havlíčkův Brod , Smetanovo nám. panem Z. Š., nar., bytem Rozsochatec č.p. , 
panem Bc. Z. P., nar., bytem Rozsochatec č.p., paní Bc. L. P. nar., bytem Rozsochatec č.p. na základě 
které uvedení dárci darují obci  jako obdarovanému  stavbu kanalizace na  pozemcích parc. č. 165/2 – 
ostatní plocha, č. parc. 169/1 trvalý travní porost , č. parc. 1888 ostatní plocha a č. parc. 1890 ostatní 
plocha vše v k.ú. Rozsochatec včetně součástí a příslušenství. 
 
ZO Rozsochatec schvaluje uzavření smlouvy darovací  s dárci panem L. Š., nar., bytem Rozsochatec 
č.p. , paní Z. Š., nar.  , bytem Havlíčkův Brod , Smetanovo nám., panem Z. Š., nar., bytem Rozsochatec 
č.p. , panem Bc. Z. P., nar., bytem Rozsochatec č.p., paní Bc. L. P. nar., bytem Rozsochatec č.p.  na 
základě které uvedení dárci darují obci  jako obdarovanému  stavbu vodovodu na  pozemku č. parc. 
1895 v k.ú. Rozsochatec včetně součástí a příslušenství. 
Výsledek hlasování:   Pro 9   Proti  0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 14 bylo schváleno  

 

15)  Rozhodnutím ZO ze dne 20.05.2015 byla TJ Sokol Rozsochatec schválena návratná finanční 
výpomoc ve výši 85 tis. Kč na překlenutí období než bude poskytnuta  dotace z projektu „Zelený 
trávník“. Splatnost  finanční výpomoci  byla stanovena do 31.12.2016. TJ Sokol Rozsochatec požádala  
o  posunutí splatnosti  zbývající neuhrazené části ve výši 45 tis. Kč do konce roku 2017.  
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky. 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2017/15 

ZO Rozsochatec schvaluje TJ Sokol Rozsochatec prodloužení lhůty splatnosti  částky 45 tis. Kč  do 
31.12.2017 
Výsledek hlasování: Pro  9       Proti  0   Zdrželi se 0 
Usnesení č. 15 bylo schváleno. 

 

16) Starosta obce předložil  návrh „Dodatku ke smlouvě o zemědělském pachtu pro rok 2017“  
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2017/16 

ZO Rozsochatec schvaluje „Dodatek k smlouvě o zemědělském pachtu pro rok 2017“ 
 
Výsledek hlasování: Pro   9     Proti  0   Zdrželi se 0 
Usnesení č. 16  bylo schváleno. 

 

17)  Kronikářka obce paní Lenka Hyršová předložila koncept zápisu do kroniky obce za rok 2016. 
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2017/17 

ZO Rozsochatec schvaluje koncept zápisu do kroniky obce za rok 2016 



Výsledek hlasování:   Pro    9  Proti  0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 17 bylo schváleno 

 
 

18) Starosta obce předložil návrh „Smlouvy o umístění zařízení“ mezi Obcí Rozsochatec  (vlastník 
objektu č.p. 160)a   firmou Metropolitní  s.r.o., Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 
48172481.Předmětem smlouvy je umístění přívodu internetových služeb do objektu č.p. 160 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2017/18 

ZO Rozsochatec  schvaluje uzavření  Smlouvy o umístění zařízení“ mezi Obcí Rozsochatec  (vlastník 
objektu č.p. 160) a firmou Metropolitní  s.r.o., Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 
48172481. 
Výsledek hlasování: Pro   9     Proti   0   Zdrželi se 0 
Usnesení č. 18  bylo schváleno. 

19)  Na začátku února bylo provedeno pokácení  uschlých olší u chodníku pod zámkem. Olše byly 
pokáceny na základě žádosti občanů, že padající suché větve ohrožují bezpečnost chodců. Vzhledem 
ke skutečnosti, že se jednalo o významný krajinný prvek požádala obec o vydání stanoviska odbor 
životního prostředí v Havlíčkově Brodě. Po konzultaci byly vybrány nejvíce poškozené a proschlé 
stromy, jednalo se o  tři olše, rostoucí na pozemku obce a jednu olši, která byla ve vlastnictví JUdr. 
Greifové.  Kácení bylo nutné zajistit pouze v době vegetačního klidu a v době kdy zamrzne rybník. 
Obec oslovila TJ Sokol Rozsochatec  a SDH Rozsochatec s nabídkou na  pokácení a využití pro potřeby 
spolků. Po zamítavém stanovisku nabídla pokácení místní firmě Lesolg s.r.o, ta také neprojevila 
zájem. Proto byla přijata nabídka pana Bílka, že svépomocí stromy pokácí, veškeré náklady na 
techniku i práci uhradí, zajistí bezpečnost při kácení a provede úklid pozemku. 
p. Pazderka: Jakým stylem se ke kácení dostal pan B. a nebylo nabídnuto kácení jiným lidem z obce. 
Starosta obce p. Krédl:  Nikdo jiný neměl zájem. Pan Bílek dostal informaci na schůzi TJ Sokol 
Rozsochatec.  
p. Pazderka: Proč nebylo nabídnuto dalším občanům? 
Starosta obce p. Krédl:  Ke kácení se muselo využít vhodného zimního období, zmrzlý terén umožnil 
přístup ke stromům, zamrzlý rybník umožnil lepší manipulaci s dřevinami. 
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 01/2017/19 

ZO Rozsochatec schvaluje pokácení a likvidací suchých olší  u chodníku pod zámkem 
Výsledek hlasování: Pro  7      Proti      Zdrželi se 2 (Pazderka, Jelínek) 
Usnesení č. 19  bylo schváleno. 

 

20) Informace 

 – umístění kontejnerů na  oleje z domácností  
 - pozvánka na setkání se ženami -  19.3.2017 
-  tříkrálová sbírka –poděkování občanům, celkový výtěžek 19 694,00 Kč 
21) Diskuse  

p. Stehno :  Upozorňuji na skompletování archivu zápisů na webových stránkách obce, chybí zápis č. 
4/2012 

Starosta  obce pan Krédl: Mohlo dojít k chybě při přechodu ze starých webových stránek na nové, 
záležitost prověřím. 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v   20,00 hod. 
Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina -  2 listy 
2) Pozvánka na zasedání ZO 
3) Záměr pronajmout majetek  



4) Záměr pronajmout majetek 
5) Záměr zřídit věcné břemeno 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 01.03.2017 
 
Zapisovatel:                                                   ……………………………………………….dne …………………………………….. 
 
Ověřovatelé:                                                    ............................................. dne ........................................... 
 

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

 

 

 

 

 

 


