Z á p i s č. 3
ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 28.06.2017 od
18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu
Přítomni: p.Krédl, p.Novák, p. Pelikán,p. Mišta ,p.Jelínek,p. Halák, p. Svoboda, p. Havelka
Omluveni: p. Pazderka – v zaměstnání
občanů 6 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 programem, hlasováním bylo rozhodnuto, že se zasedání bude řídit tímto programem .
Určil zapisovatelku paní Danu Šrámkovou a navrhl ověřovatele zápisu p.Haláka a p. Nováka
Program:
1) Zahájení, schválení programu jednání, schválení zapisovatele a ověřovatelů
2) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
3) Závěrečný účet obec + škola
4) Smlouva o prodeji hasičského auta
5) Výběr dodavatele – oprava střechy hasičské zbroj. + oprava MK
6) Smlouva o koupi pozemků
7) Smlouva o koupi pozemků
8) LD štoky – prodej pozemku městu Jihlava
9) Žádost -oprava kostela – Čachotín
10) Rozpočtová opatření
11) Projekt na úpravu terénu kolem domu pro seniory + podání žádosti o dotaci
12) Odvodnění MŠ
13) Jízdní řády- změny
14) Darovací smlouva – dar od Kraje Vysočina
15) Výjimka z počtu dětí v ZŠ a MŠ Rozsochatec
16) Informace, diskuse
17) Závěr
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2017/01
ZO Rozsochatec schvaluje upravený program jednání
ZO Rozsochatec volí p. Haláka a p. Nováka ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva obce
č. 03/2017
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 2016. Zpráva
byla zveřejněna na úřední desce včetně elektronické úřadní desky od 12.06.2017 do 27.06.2017.
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K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2017/02
ZO Rozsochatec bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 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 2016 za obec a Základní školu a
mateřskou školu Rozsochatec. Závěrečný účet obce i Základní školy a mateřské školy v Rozsochatci
byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu od 12.06.2017 do 27.06.2017.
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2017/03
ZO Rozsochatec schvaluje řádnou účetní závěrku obce za rok 2016
ZO Rozsochatec schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská
škola Rozsochatec za rok 2016.
ZO Rozsochatec schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská
škola Rozsochatec za rok 2016 včetně jeho rozdělení do fondů.
ZO Rozsochatec schvaluje závěrečný účet obce za rok 2016 bez výhrady.
ZO Rozsochatec schvaluje závěrečný účet příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola
Rozsochatec za rok 2016 bez výhrady.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti --------------- Zdrželi se --------------Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4)Starosta předložil návrh „Kupní smlouvy o prodeji automobilu A31.1K AVIA-DA12, SPZ HB 68-79,
Záměr uzavřít smlouvu o prodeji movitého majetku byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu
včetně elektronické úřední desky od 17. 05. 2017 do 31. 05. 2017
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2017/04
ZO Rozsochatec schvaluje uzavření Smlouvy o prodeji automobilu A31.1K AVIA-DA12, SPZ HB 68-79
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti

0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno
5) V rámci dotačního Programu obnovy venkova 2017 bude provedena oprava části místní
komunikace na parc. č. 603/3,1895 v k.ú. Rozsochatec .
Poptávkové řízení na výběr dodavatele opravy střechy požární zbrojnice v rámci projektu SZIF –
Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2017, bude dokončeno v nejbližších
měsících a předloženo ZO.
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2017/05
ZO Rozsochatec rozhodlo vybrat jako nejvýhodnější nabídku na opravu místní komunikace na poz.č.
prac. 603/3 a 1895 v k.ú. Rozsochatec v rámci dotačního Programu obnovy venkova 2017 firmu
ECOSTONE s.r.o., Dobrovského 2366, 58001 Havlíčkův Brod, IČ 28796331
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti Zdrželi se
Usnesení č. 5 bylo schváleno
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6)Starosta obce předložil návrh smlouvy o odkoupení pozemků č. parc. 161/4 a 161/5 v k.ú.
Rozsochatec od prodávajících K. C. nar., bytem Olešná J. Š. , nar., bytem, Pardubice a L. Š, nar,
Havlíčkův Brod.
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2017/06
ZO Rozsochatec schvaluje uzavření Smlouvy o koupi pozemků č. parc. 161/4 a 161/5 v k.ú.
Rozsochatec od prodávajících K. C. nar., bytem Olešná , J.Š. , nar, bytem , Pardubice a L. Š, nar.,
Havlíčkův Brod.
Výsledek hlasování: Pro 8
Proti Zdrželi se
Usnesení č.6 bylo schváleno
7) Starosta obce předložil návrh Smlouvy kupní, na základě které Obec Rozsochatec kupuje od paní
V. R nar., bytem Praha 5 díl „d“ pozemku č. parc. 213/1 v k.ú. Rozsochatec, od manželů E J, nar.,
bytem Rozsochatec č.p., a J. J., nar., bytem Rozsochatec č.p. díl „c“ pozemku č. parc. 213/2 v k.ú
Rozsochatec, od manželů V. Š., nar., bytem Rozsocahtec č.p. a Z. Š. , nar., bytem Rozsochatec č.p.
pozemek č. parc. 216/8 v kat. území Rozsochatec. Dále Obec Rozsochatec prodává na základě
uvedené smlouvy manželům E. a J. J. díl „a“ pozemku č. parc. 213/5 v k.ú. Rozsochatec a manželům
V. a Z. Š. pozemek č. parc. 192/3 a díl „e“ pozemku č. parc. 216/7 v k.ú. Rozsochatec. Záměr koupit a
prodat uvedené pozemky byl zveřejněn na úřední desce , včetně elektronické úřední desky od
26.05.2017 do 09.06.2017.
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2017/07
ZO Rozsocatec schvaluje uzavření smlouvy kupní, na základě které Obec Rozsochatec kupuje od paní
V. R. nar., bytem Praha 5 díl „d“ pozemku č. parc. 213/1 v k.ú. Rozsochatec, od manželů E. J, nar.,
bytem Rozsochatec č.p., a J. J, nar., bytem Rozsochatec č.p díl „c“ pozemku č. parc. 213/2 v k.ú
Rozsochatec, od manželů V. Š, nar., bytem Rozsocahtec č.p. a Z. Š , nar., bytem Rozsochatec č.p.
pozemek č. parc. 216/8 v kat. území Rozsochatec. Dále Obec Rozsochatec prodává na základě
uvedené smlouvy manželům E. a J. J díl „a“ pozemku č. parc. 213/5 v k.ú. Rozsochatec a manželům
V. a Z. Š. pozemek č. parc. 192/3 a díl „e“ pozemku č. parc. 216/7 v k.ú. Rozsochatec
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti Zdrželi se
Usnesení č.7 bylo schváleno

8) Starosta obce předložil návrh Smlouvy o prodeji spoluvlastnického podílu v LD Štoky na pozemcích
p.č. 512/10 a p.č. 513/5 v k. ú. Pávov a p.č. 465/7, 465/8, p.č. 465/9, p.č.465/11 v k.ú. Bedřichov u
Jihlavy. Záměr prodat spoluvlastnický podíl na uvedených pozemcích byl zveřejněn na úřední desce
včetně elektronické úřední desky od 22. 05. 2017 do 05.06. 2017.
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2017/08
ZO Rozsochatec schvaluje uzavření smlouvy o prodeji spoluvlastnických podílů v LD Štoky na
pozemcích p.č. 512/10 a p.č. 513/5 v k. ú. Pávov a p.č. 465/7, 465/8, p.č. 465/9, p.č.465/11 v k.ú.
Bedřichov u Jihlavy.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 08 bylo schváleno.
09)Římskokatolická farnost Čachotín se sídlem v České Bělé požádala o finanční příspěvek na opravu
kostela sv. Vavřince v Čachotíně.
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky.
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Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2017/09
ZO Rozsochatec schvaluje poskytnutí finančního daru na opravu kostela sv. Vavřince v Čachotíně ve
výši 15 000 Kč
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 09 bylo schváleno.
10) Hospodářka obce paní Šrámková seznámila přítomné s návrhy rozpočtových opatření č. 3 a 4
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2017/10
ZO Rozsochatec projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 4
ZO Rozsochatec bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0.
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
11) Starosta obce seznámil přítomné s připravovaným programem SFŽP – veřejná zeleň. V rámci
tohoto programu je možné provést úpravy prostranství kolem domu pro seniory.
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2017/11
ZO Rozsochatec pověřuje starostu zajištěním projektu a dalších podkladů pro podání žádosti
v připravovaném projektu
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0.
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
12)Starosta předložil návrh na odvodnění budovy č.p. 15 – MŠ. Práce by bylo nutné provést v době
letních prázdnin. Cílem je snížení vlhkosti zdiva a sklepních prostorů.
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2017/12
ZO Rozsochatec schvaluje provedení opravy odvodnění kolem budovy č.p. 15 – MŠ
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0.
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
13)Starosta informoval o změnách v jízdních řádech připravovaného dopravního systému Veřejná
doprava Vysočiny
14) 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 3 228,00 Kč
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 03/2017/14
ZO Rozsochatec schvaluje přijetí daru od Kraje Vysočina se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava ve výši
3228,00 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.14 bylo schváleno
15) Ředitelka ZŠ a MŠ Rozsochatec Mgr. Hana Hertlová požádala o povolení výjimky z počtu žáků
v Základní škole a mateřské škole Rozsochatec podle § 23 odst. 3 zákona č. 561/ 2004 Sb., školský
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zákon a § 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání. Ve školním roce 2017/2018 bude naši
základní školu navštěvovat 20 žáků, kteří budou rozděleni do dvou tříd
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. . 03/2017/15
ZO Rozsochatec schvaluje výjimku z počtu žáků v základní škole na 20 žáků ve dvou třídách malotřídní
školy
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti Zdrželi se
Usnesení č. 15 bylo schváleno

16) Informace – pozvánka na letní kino v Rozsochatci – film Anděl Páně 2
Diskuse
p. Kaiser – upozornil na problémy s pitnou vodou v místní části Jahodově. Navrhuje výstavbu
vodovodního řádu.
Odpověděl pan Krédl: Prověřuji možnost napojení na vodovodní řád ve vlastnictví VAK Havl.Brod.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19,45 hod.
Přílohy zápisu:
1)
2)
3)
4)
5)

Prezenční listina - 2 listy
Pozvánka na zasedání ZO
Záměr prodat movitou věc
Záměr koupě a prodeje nemovitého majetku
Záměr prodat nemovitý majetek- spoluvlastnický podíl k pozemku LD Štoky

Zápis byl vyhotoven dne: 29.06.2017
Zapisovatel:
Ověřovatelé:

……………………………………………….dne ……………………………………..
............................................. dne ...........................................
.............................................. dne ...........................................

Starosta:

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

5

