Z á p i s č. 5

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve čtvrtek 08.12 .2016 od
18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu
Přítomni: p.Krédl , p.Novák,p. Pelikán,p. Mišta ,p.Jelínek,p. Svoboda,p. Halák, p. Havelka
Omluveni: p. Pazderka, p. Svoboda
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 7 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. Havelku
a p. Nováka
Program:
1) Zahájení, schválení programu jednání, schválení zapisovatele a ověřovatelů
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

Rozpočet na rok 2017
Rozpočtový výhled
Hospodaření obce
Rozpočtová opatření
Smlouva – rozšíření sběru domovních odpadů
Inventarizace – plán inventur, jmenování inventarizační komise
Smlouva o zimní údržbě MK
Ceník svozu TDO na rok 2017 pro podnikatele
Smlouva o zřízení věcného břemene – Metropolitní s.r.o.,HB
Prodloužení nájemní smlouvy byt č. 2 v budově č.p. 19
Smlouva na pronájem bytu č. 1 v budově č.p. 19
Smlouvy o nájmu bytů v domě pro seniory
Smlouva o právu provést stavbu
Podání žádosti o dotaci v rámci programu POVV 2017
Podání žádosti o dotaci na opravu místních komunikací
Smlouva darovací – kanalizace, vodovod
Žádost o provedení změny ÚP
Návrhy na změnu ÚP
Informace ředitelky ZŠ a MŠ Rozsochatec – kroužky
Podání žádosti ČEZ – změna příkonu DS, ZTV
Informace
Závěr

Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 05/2016/01
ZO Rozsochatec schvaluje upravený program jednání
ZO Rozsochatec volí p. Havelku a p.Nováka ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva obce
č. 05/2016
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
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2) Návrh rozpočtu na rok 2017 zpracoval finanční výbor. Zveřejněn byl na úřední desce obec. úřadu
včetně elektronické úřední desky od 22.11.2016 do 07.12.2016. S návrhem rozpočtu seznámila
přítomné paní Šrámková
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 05/2016/02
ZO Rozsochatec schvaluje rozpočet na rok 2017 v celkové výši podle paragrafového členění.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.2 bylo schváleno
3)Rozpočtový výhled na roky 2022-2023 zpracoval finanční výbor. Zveřejněn byl na úřední desce
včetně elektronické úřední desky OÚ od 22.11.2016 do 07.12.2016.
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 05/2016/03
ZO Rozsochatec schvaluje rozpočtový výhled na roky 2022-2023
Výsledek hlasování : Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
4) Zprávu o výsledku hospodaření přednesla p. Šrámková
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 05/2016/04
ZO Rozsochatec projednalo a schválilo zprávu o výsledku hospodaření za období 01-11/2016
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
5)Hospodářka obce přednesla návrh rozpočtových opatření evidovaných pod pořadovými č. 8,9,10
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 05/2016/05
ZO Rozsochatec bere na vědomí rozpočtová opatření č. 8, 9
ZO Rozsochatec schvaluje rozpočtové opatření č.10
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno
6)Starosta obce předložil návrh „Smlouvy o poskytnutí služeb“, mezi obcí a firmou Libor
Černohlávek, Jakub č. 38, p. 285 33 Církvice, IČ 16539184 na základě které bude zajištěn sběr
odložených jedlých olejů rostlinného původu.
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 05/2016/06
ZO Rozsochatec schvaluje uzavření „Smlouvy o poskytnutí služeb“ mezi obcí a firmou Libor
Černohlávek, Jakub č. 38, p. 285 33 Církvice, IČ 16539184 na základě které bude zajištěn sběr
odložených jedlých olejů rostlinného původu.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.6 bylo schváleno
7) 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. 05/2016/07
ZO Rozsochatec schvaluje plán inventur , včetně složení inventarizační komise – předseda Svoboda
Dušan,člen Krédl Jaroslav,člen Havelka Václav,člen Pelikán Pavel,člen Šrámková Dana, člen Halák
Jaroslav, člen Novák Jiří
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0.
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Usnesení č. 07 bylo schváleno.
8) 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. 05/2016/08
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. 1.2017 do 31.12.2017
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1 (Halák )
Usnesení č. 08 bylo schváleno.
9) Starosta navrhl ceník za služby - sběr TDO v roce 2017 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. 05/2016/09
ZO Rozsochatec schvaluje ceník za TDO v roce 2017 pro právnické a fyzické osoby podnikající. Částka
1000 Kč ročně za 1 popelovou nádobu.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti Zdrželi se
Usnesení č. 09 bylo schváleno.
10)Starosta obce předložil návrh „Smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti“ mezi obcí a
firmou Metropolitní s.r.o., IČ 48172481, se sídlem Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod, na
základě které se strany dohodly na zřízení služebnosti spočívající v oprávnění zřizovat a provozovat
na pozemcích č. parc. 1731 a 321/14 v k.ú. Rozsochatec nadzemní a podzemní komunikační vedení
veřejné komunikační sítě. Záměr byl zveřejněn na úřední desce včetně elektronické úřední desky od
30.03.2015 do 29.04.2015
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 05/2016/10
ZO Rozsochatec schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti“ mezi obcí a
firmou Metropolitní s.r.o., IČ 48172481, se sídlem Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod, na
základě které se strany dohodly na zřízení služebnosti spočívající v oprávnění zřizovat a provozovat
na pozemcích č. parc. 1731 a 321/14 v k.ú. Rozsochatec nadzemní a podzemní komunikační vedení
veřejné komunikační sítě.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti Zdrželi se
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
11) Nájemní smlouva na pronájem bytu č. 2 byla uzavřena do 31.01.2017 .
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 05/2016/11
ZO Rozsochatec schvaluje dodatek o prodloužení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 2 v domě čp.
19 nájemci C. J. do 31.01.2019.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.11 bylo schváleno
12) ZO byla předložena žádost o pronájem bytu č. 1 v domě čp. 19. Žadatelka doložila potřebné
podklady. Na základě „Pravidel pro přidělování bytů v majetku obce Rozsochatec“bylo konstatováno,
že splňuje dané podmínky .
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 05/2016/12
ZO Rozsochatec schvaluje pronájem bytu č. 1 v domě čp. 19 žadatelce slečně Š. C. , bytem
Rozsochatec č.p. 19 Smlouva bude uzavřena od 1.1.2017 na dobu 1 roku.
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Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno
13)Starosta obce předložil seznam žadatelů o pronájem bytů v domě pro seniory. Zastupitelé navrhli,
aby přidělování jednotlivých bytů bylo na základě tohoto seznamu podle dat podání žádosti, přednost
mají žadatelé s trvalým pobytem v obci Rozsochatec. S jednotlivými žadateli bude uzavřena nájemní
smlouva na dobu určitou.
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 05/2016/13
ZO Rozsochatec schvaluje pronájem bytů v domě pro seniory :
-

paní F B, bytem Rozsochatec č.p,. ,
panu F. O., bytem Rozsochatec č.p.
panu T. J. , bytem Rozsochatec č.p.
paní H. A., bytem Kojetín č.p.
paní Z. M., bytem Svitavy, Šustrova
paní Š. J., bytem Havlíčkův Brod, Ledečská ul.
Paní Z. E., bytem Chotěboř, Revoluční

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno
14)Starosta obce předložil návrh „Smlouvy o zřízení práva provést stavbu“ mezi obcí a paní J. Š ,
bytem Rozsochatec č.p. na základě které paní Š. realizuje stavbu vodovodní přípojky na pozemku č.
parc. 1183/1 v k.ú. Rozsochatec. Záměr byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu včetně
elektronické úřední desky od 07.09.2016 – 22.09.2016
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 05/2016/14
ZO Rozsochatec schvaluje uzavření „Smlouvy o právu provést stavbu“ mezi obcí a paní J. Š. nar. ,
bytem Rozsochatec č.p.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 14 bylo schváleno
15) Starosta obce seznámil přítomné se zásadami pro poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy
venkova Vysočiny pro rok 2017.
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 05/2016/15
ZO Rozsochatec schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova
Vysočiny pro rok 2017 na opravu části místní komunikace na pozemcích č. parc. 603/3 a 1895 v k.ú.
Rozsochatec
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 15 bylo schváleno.
16) 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 2017.
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 05/2015/16
ZO Rozsochatec schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR ČR program Podpora rozvoje venkova
dotační titul č. 5 – Podpora obnovy místních komunikací pro rok 2017.
ZO prohlašuje, že zajistí v rozpočtovém roce 2017 spolufinancování realizace projektu
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Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 16 bylo schváleno.
17) 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 nám , panem Z. Š., nar. , bytem
Rozsochatec č.p. , panem Bc. Z. P., nar. , bytem Rozsochatec č.p., paní 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 vznesl připomínku pan Z.P. s požadavkem na doplnění smlouvy.
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 05/2016/17
ZO Rozsochatec rozhodlo přesunout uvedený bod na příští zasedání, do kterého p. P. předloží nový
právní výklad svého požadavku.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 17 bylo schváleno
18)Starosta obce předložil zastupitelům návrh na podání „Žádosti o změnu územního plánu obce
Rozsochatec“
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 05/2016/18
ZO Rozsochatec žádá Městský úřad Havlíčkův Brod – Odbor rozvoje města o pořízení změny č. 2 UP
Rozsochatec dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Pokyny pro
zpracování změny č. 2 UP Rozsochatec budou součástí Zprávy o uplatňování ÚP Rozsochatec.
ZO Rozsochatec příslušné dle § 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu v platném znění („stavební zákon“) a ve spojení s § 47 odst. 1 stavebního zákona
schválilo pana Krédla Jaroslava jako určeného zastupitele pro pořizování Změny č. 2 ÚP Rozsochatec
a projednání Zprávy o uplatňování ÚP Rozsochatec.
ZO Rozsochatec rozhodlo, že náklady na pořízení změny ÚP budou rovným dílem hrazeny
jednotlivými žadateli.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 18 bylo schváleno.
19) Zastupitelstvu obce byly předloženy celkem 4 žádosti o změnu územního plánu:
- Manželé M. a P. D., Rozsochatec č.p. – poz.č. parc. 167/36
- D. J., D. O., D. P., Rozsochatec č.p. – poz.č. parc. 1643 a 1644
- Manželé I. a K. S., bytem Rozsochatec č.p. – p.č. 1697/2
- Obec Rozsochatec , 582 72 Rozsochatec č.p. 97 – pozemek č. parc. 1891/1
K uvedenému bodu vznesl připomínku pan S. K.l: „Nesouhlasím s tím, aby se změna ÚP nespojovala
s úpravou komunikace a osvětlení. Nesouhlasím, aby bylo celé zamítnuto zařazení požadavku do
změny ÚP z důvodu projektů, které ještě nejsou hotovy.
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 05/2016/19
ZO Rozsochatec schvaluje zpracování žádosti manželů M. a P. D. bytem Rozsochatec č.p. do změny
ÚP č. 2
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
ZO Rozsochatec schvaluje zpracování žádosti D. J., D. O., D. P., bytem Rozsochatec č.p. do změny
ÚP č. 2
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
ZO Rozsochatec neschvaluje zapracování požadavku manželů I. a K. S. , bytem Rozsochatec č.p. do
změny ÚP č. 2
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 1 (Jelínek) Zdrželi se 0
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ZO Rozsochatec schvaluje zpracování žádosti obce Rozsochatec do změny ÚP č. 2.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19 bylo schváleno.
20) Ředitelka ZŠ a MŠ Rozsochatec Mgr. Hertlová informovala o proplácení kroužků vedených učiteli
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 05/2016/20
ZO Rozsochatec bere na vědomí oznámení ředitelky ZŠ a MŠ Rozsochatec Mgr. Hertlové o proplácení
odměn z dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti za vedení kroužků z provozních
prostředků.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
21) Starosta obce vysvětlil nutnost podání žádosti na změnu rezervovaného příkonu na pozemcích
č. parc. 1906/3, 1906/4 – DS a zakoupení rezervovaného příkonu pro III.etapu ZTV
K uvedenému bodu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Usnesení ze zasedání ZO Rozsochatec č. 05/2016/21
ZO Rozsochatec schvaluje podání žádosti o změnu rezervovaného příkonu na stavbě domu pro
seniory na poz. č. parc. 1906/3 a 1906/4 v k.ú. Rozsochatec.
ZO Rozsochatec schvaluje uzavření smlouvy na zakoupení rezervovaného příkonu pro III.etapu ZTV
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
21) Diskuse – závěr – Starosta obce popřál přítomným příjemné prožití vánočních svátků a hodně
zdraví, štěstí a pohody v novém roce.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20,00 hod.
Přílohy zápisu:
1)
2)
3)
4)

Prezenční listina - 2 listy
Pozvánka na zasedání ZO
Záměr o zřízení práva provést stavbu
Záměr zřídit služebnost

Zápis byl vyhotoven dne: 12.12.2016
Zapisovatel: ……………………………………………….dne ……………………………………..
Ověřovatelé: ............................................. dne ...........................................
.............................................. dne ...........................................
Starosta:

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