Z á p i s č. 5
ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve čtvrtek 21.12.2017 od
18.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu
Přítomni: p. Krédl, p. Pelikán,p. Mišta ,p. Jelínek,p. Halák, p. Svoboda, p. Havelka
Omluveni: p. Pazderka, p. Novák
občanů 1 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 7 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.Mišta a p. Svoboda
Program:
1) Zahájení, schválení programu jednání, schválení zapisovatele a ověřovatelů
2) Rozpočtová opatření
3) Hospodaření obce
4) Střednědobý výhled rozpočtu
5) Rozpočet obce na rok 2018
6) Zimní údržba
7) Ceník svozu TDO pro podnikatele
8) Příkaz k provedení inventarizace – ustanovení inventarizační komise
9) Změna územního rozhodnutí – novostavba rod. domu na pozemku č. parc. 1906/14 v k.ú.
Rozsochatec
10) Podání žádosti o opravu místní komunikace k nádraží
11) Žádost o dotaci na rok 2018 – FOKUS
12) Odměna za výkon funkce místostarosty
13) Informace o připravovaných projektech
14) Informace, diskuse
15) Závěr
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 05/2017/01
ZO Rozsochatec schvaluje upravený program jednání
ZO Rozsochatec volí p. Mištu a p.Svobodu ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva obce
č. 05/2017
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti

0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.
2) Hospodářka obce paní Šrámková seznámila přítomné s návrhy rozpočtových opatření č. 8 ,9 a 10
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky
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Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 05/2017/02
ZO Rozsochatec projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 10
ZO Rozsochatec bere na vědomí rozpočtová opatření č. 8 a 9.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti ------------- Zdrželi se ---------------Usnesení č. 2 bylo schváleno.
3) Hospodářka obce předložila zprávu o hospodaření s rozpočtovými prostředky za období 9 –
11/2017.
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 05/2017/03
ZO Rozsochatec bere na vědomí zprávu o hospodaření obce za období 9 – 11/2017
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti Zdrželi se
Usnesení č. 3 bylo schváleno
4) Hospodářka obce seznámila přítomné s návrhem střednědobého výhledu na roky 2019 -2020.
Dokument byl zveřejněn na úřední desce včetně elektronické úřední desky od 28.11.17 do
12.12.2017
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 05/2017/04
ZO Rozsochatec schvaluje návrh střednědobého výhledu na roky 2019 -2020
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti Zdrželi se
Usnesení č. 4 bylo schváleno
5) Návrh rozpočtu na rok 2018 zpracoval finanční výbor. Zveřejněn byl na úřední desce obec. úřadu
včetně elektronické úřední desky od 28.11.17 do12.12.2017. S návrhem rozpočtu seznámila
přítomné paní Šrámková
K uvedenému bodu byla vznesena připomínky na navýšení paragrafu 3419 o cca 40 tis. Kč a
paragrafu 1211 o 40 tis. Kč.
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 05/2017/05
ZO Rozsochatec schvaluje rozpočet na rok 2018 v celkové výši podle paragrafového členění., včetně
navýšení paragrafu 3419 na Kč 120 tis. a paragrafu 1211 na Kč 3470 tis.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.5 bylo schváleno
6) Se žádostí o provádění zimní údržby místních komunikací byla oslovena firma Statek Lesolg, s.r.o.
se sídlem Praha, U Nových Vil.
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 05/2017/06
ZO Rozsochatec schvaluje podmínky pro uzavření smlouvy na zimní údržbu místních komunikací
firmou Statek Lesolg, s r.o., se sídlem U Nových Vil , Praha. Cena za 1 hod. práce bude činit 500,00 Kč
bez DPH. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 1.2018 do 31.12.2018
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1 (Halák )
Usnesení č. 6 bylo schváleno
7) ) Starosta navrhl ceník za služby - sběr TDO v roce 2018 pro právnické a fyzické osoby podnikající.
Byla navržena částka 1000 Kč ročně za 1 popelovou nádobu
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 05/2017/07
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ZO Rozsochatec schvaluje ceník za TDO v roce 2018 pro právnické a fyzické osoby podnikající. Částka
1000 Kč ročně za 1 popelovou nádobu.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti Zdrželi se
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
8) ) Starosta obce vydal příkaz k provedení inventarizace majetku obce a předložil návrh plánu
inventur, včetně složení inventarizační komise.
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 05/2017/08
ZO Rozsochatec schvaluje plán inventur , včetně složení inventarizační komise – předseda p. Novák
Jiří,člen Krédl Jaroslav,člen Halák Jaroslav,člen Pelikán Pavel,člen Šrámková Dana, člen Mišta Jaroslav
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0.
Usnesení č. 08 bylo schváleno.
9)Starosta přednesl návrh na změnu územního rozhodnutí u novostavby rodinného domku na
parcele. Č. 1906/14 v k.ú. Rozsochatec stavebníků Ing. J. K, nar., bytem, a Bc. I. K, nar. , bytem. Popis
změny: rodinný domek bude umístěn ve vzdálenosti 6 m od hranice pozemku s komunikací a je
navržen s plochou střechou ve sklonu 120.
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 05/2017/09
ZO Rozsochatec souhlasí se změnou územního rozhodnutí u novostavby rodinného domku na
parcele. Č. 1906/14 v k.ú. Rozsochatec stavebníků Ing. J.K, nar., bytem a Bc. I. K, nar., bytem. Popis
změny: rodinný domek bude umístěn ve vzdálenosti 6 m od hranice pozemku s komunikací a je
navržen s plochou střechou ve sklonu 120.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0 Zdrželi se 0.

Usnesení č. 09 bylo schváleno.
10) Starosta obce předložil návrh na podání žádosti o dotaci z MMR ČR program Podpora obnovy a
rozvoje venkova dotační titul č. 5 – Podpora obnovy místních komunikací pro rok 2018.
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 05/2017/10
ZO Rozsochatec schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR ČR program Podpora rozvoje venkova
dotační titul č. 5 – Podpora obnovy místních komunikací pro rok 2018.
ZO prohlašuje, že zajistí v rozpočtovém roce 2018 spolufinancování realizace projektu
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

11)FOKUS Vysočina, zú, se sídlem 5. Května 356, 580 01 Havlíčkův Brod požádal o finanční dar ve výši
9503,00 Kč na zajištění poskytování sociálních služeb občanům naší obce.
Dále FOKUS Vysočina, zú, se sídlem 5. Května 356, 580 01 Havlíčkův Brod požádal o finanční dar ve
výši 4 440,00 Kč na zajištění sociálních služeb v Havl.Brodě.

K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky
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Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 05/2017/11
ZO Rozsochatec neschvaluje poskytnutí finančního daru FOKUSu Vysočina, z.ú. se sídlem 5. května
356, 580 01 Havlíčkův Brod ve výši 9503,00 Kč a ve výši 4 440,00 Kč na zajištění poskytování
sociálních služeb občanům naší obce a sociálních služeb v Havl.Brodě.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
12) Starosta obce navrhl na základě nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků zvýšení odměny za výkon funkce pro neuvolněného místostarostu
s účinností od 1.1.2018.
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 05/2017/12
ZO Rozsochatec stanovuje odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty obce ve výši
10 000 Kč měsíčně s účinností od 1. 1. 2018
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1 (Svoboda)
Usnesení č. 12 bylo schváleno.

13) Místostarosta obce pan Svoboda informoval o připravovaných projektech na roky 2018 a 2019
Projekt č. 1): „Chodník podél II/34413 – Rozsochatec“- v současné době je podána žádost o dotaci
Je třeba vyřešit odkup části pozemku pod chodníkem , v současné době probíhá geodetické
zaměření
Projekt č. 2) „II/344-Rozsochatec, přechod pro chodce a chodník u ZŠ“, v současné době je
zpracovaná projektová dokumentace pro územní rozhodnutí,probíhá schvalovací řízení
Projekt č. 3) Polní cesty – probíhá jednání s projektantem a Krajským pozemkovým úřadem pro Kraj
Vysočina , pobočka Havlíčkův Brod
Projekt č. 4)Oprava hasičské zbrojnice – Vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace – Ministerstvo
zemědělství Praha 1, termín ukončení do 29. 09. 2017 - celková výše dotace Kč 214 838,00
Projekt č. 5) Nádrž na dešťovou vodu, na p.č.1906/3 k.ú. Rozsochatec – podaná žádost
Projekt č. 6) Program obnovy venkova Vysočiny 2018 – příprava podkladů
Projekt č. 7) Rekonstrukce sociálního zařízení v základní škole – probíhá příprava projektové
dokumentace
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 05/2017/13
ZO Rozsochatec bere na vědomí zprávu o připravovaných projektech na roky 2018 a 2019
ZO Rozsochatec pověřuje starostu a místostarostu zpracováním žádostí o dotace
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
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14) Starosta obce pozval přítomné na Koncert Trubačů z liščího vršku v pátek 29.12.2017 od 18.00
hodin.
Dále informoval o přípravě na Tříkrálovou sbírku
Závěrem upozornil na změnu svozu TDO , místo 1.1.2018 bude svoz proveden v sobotu 30.12.2017

16) Na závěr popřál starosta obce pan Jaroslav Krédl přítomným šťastné a klidné Vánoce, hodně
zdraví , pohody,a osobních a pracovních úspěchů v novém roce .
Zasedání ZO Rozsochatec skončilo v 19.00 hodin.

Přílohy zápisu:
1)
2)

Prezenční listina - 2 listy
Pozvánka na zasedání ZO

Zápis byl vyhotoven dne: 22.12.2017

Zapisovatel:
Ověřovatelé:

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

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

