U s n e s e n í ze schůze Zastupitelstva obce Rozsochy č.1/07
ze dne 16.2.2007
Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Program zasedání schůze zastupitelstva obce
Členy návrhové komise: Františka Prášila a Josefa Smolku
Ověřovatele zápisu: Františka Ambrože a Františka Doležala
Zprávu z jednání rady ze dne 27.12.2006 a 24.1.2007
Zprávu z jednání finančního výboru ze dne 18.12.2006 a 23.1.2007
Zprávu z jednání kontrolního výboru ze dne 14.12.2006
Rozpočet obce Rozsochy na rok 2007 dle přílohy č.1 k tomuto usnesení
Zprávu inventarizační komise dle přílohy č.2 k tomuto usnesení
Vyřazovací protokoly obce a příspěvkových organizací dle přílohy č.3 k tomuto
usnesení
10.Hospodářský výsledek Základní školy Rozsochy dle žádosti která je přílohou č.4 k
tomuto usnesení
11.Hospodářský výsledek Mateřské školy Rozsochy dle žádosti, která je přílohou č. 5 k
tomuto usnesení
12.Změnu odpisového plánu Mateřské školy Rozsochy od 1.1.2007
13.Ponechání hospodářského výsledku obce Rozsochy za rok 2006 ve výši 9 709,81 Kč na
účtu 932 (účet nerozděleného zisku)
14.Rozpočtová opatření k 31.12.2006 dle přílohy č. 6 k tomuto usnesení.
15.Převod finančních prostředků ve výši 5 Mil Kč na vkladový účet u běžného účtu
vedeného u České spořitelny, a.s.
16.Bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 282/1 v k.ú. Blažejovice u Rozsoch, označeného
geometrickým plánem č.62-181/2006 ze dne 25.1.2007 jako díl „f“ o výměře 183 m2
od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, za těchto podmínek:
- nabyvatel bude o tyto nemovitosti řádně pečovat a bude je používat po dobu 10 let
ode dne jejich nabytí jako pozemky pod chodníky
- pokud se předmětné nemovitosti stanou před uplynutím 10 let pro nabyvatele
nepotřebné, tj. hodlá je zejména využívat k jinému účelu, zcizit je nebo je nevyužívá
vůbec, zavazuje se učinit písemnou nabídku bezúplatného převodu těchto nemovitostí
zpět do vlastnictví převodce. Neakceptuje-li převodce nabídku od nabyvatele ve lhůtě
3 měsíců ode dne jejího doručení převodci, je nabyvatel oprávněn naložit s dotčenými
nemovitosti podle vlastního uvážení
- nedodržení těchto povinností zavazuje nabyvatele za každé takové porušení odvést
prostřednictvím převodce do státního rozpočtu částku rovnající se výši ceny pozemků v
místě a čase obvyklém, stanovené znaleckým posudkem, a to ke dni bezúplatného
převodu.
17.Záměr odprodeje části pozemku p.č. 13 v k.ú. Vojetín u Rozsoch o výměře 323 m2
18.Poskytnutí příspěvku Hospicovému hnutí Vysočina na činnost v roce 2007 ve výši
1000,-Kč
19.Přistoupení obce Rozsochy k Memorandu o porozumění v rámci projektu „Centrum
zelených vědomostí“
20.Záměr skátit dva smrky na návsi v Albrechticích z důvodu jejich zarůstání do drátů el.
vedení
21.Dodatek č.3 ke smlouvě o poskytování pečovatelské péče Oblastní charitou Žďár nad
Sázavou.
22.V souladu s nařízením vlády č. 614/2006 Sb. výši odměn neuvolněným členům
zastupitelstva obce z maximální možné odměny stanovené tímto nařízenímmístostarosta obce: 15%, člen rady: 42%, předseda výboru: 0%, člen výboru: 0%,
předseda komise: 0%, člen zastupitelstva: 0%, všechny s platností od 1.1.2007

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
23.Návrh na delegování pravomoci provádění rozpočtových opatření při přesunu již
schválených objemů výdajů v rámci rozpočtové skladby při zachování původně
schváleného účelu až do výše 200 tis. Kč a při provádění rozpočtových opatření nad
rámec schválených rozpočtových výdajů až do výše 50 tis. Kč na Radu obce Rozsochy.
24.Záměr odprodeje části pozemku p.č.494/2 v k.ú. Rozsochy
25.Poskytnutí příspěvku organizaci Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina
Zastupitelstvo bere na vědomí:
26.Platnost zákona č. 159/2003 Sb. o střetu zájmů a jeho platnost pro členy zastupitelstev
27.Vyrozumění o zániku zástavního práva k administrativní budově č.p.145.

…………………………………
František Ambrož

…………………………………
místostarosta obce
Lubomír Jaroš

………………………………..
František Doležal

………………………………
starosta obce
Augustin Holý

