
Unesení 
ze zasedání ZO č. 5/2015 ze dne 24. 6. 2015 

 
I. ZO bere na vědomí: 
 

- veškeré účetní operace včetně celého hospodaření obce 
- zprávu o plnění usnesení, zprávu o činnosti OÚ od posledního zasedání a Výboru 

finančního a kontrolního 
- Plánované opravy MK v obci Rosička 

a) 1. úsek – nad kapličkou k č. p. 11 
b) 2. úsek – MK z Rosičky k Rozhledně p. č. 507 

- akci V. kácení máje 13. 6. 2015 
- proběhlou mši svatou s májovou pobožností 26. 5. 2015 
- zprávu o projektu meziobecní spolupráce – setkání představitelů obcí 

v územním obvodu ORP Žďár nad Sázavou ze dne 29. 4. 2015 
- úhrada za svoz nebezpečného odpadu, který se uskutečnil dne 5. 5. 2015 u OÚ 

fa. č. 230573 ve výši 2 438,-Kč 
- Vyjádření – odboru výstavby k realizaci výstavby bazénu dle z. č. 183/2006 

Sb., OU nemá právo nic nařizovat či ukládat, může pouze majitelé pozemků a 
objektů upozornit na případné nebezpečí. Majitel nemá povinnost pozemek 
oplocovat a v případě neštěstí jde vše na úkor majitele.  

            Bazén do 40m2 realizován na vlastním pozemku u RD, či rekreačního objektu  
            od hranic souseda ve vzdálenosti 2m nemusí mít žádné vyjádření, povolení, či  
            jiné dokumenty 
           Bazén nad 40m2 podléhá povolení, musí být vyjádření síťařů, ale jinak jsou  
           stejné podmínky, jak je výše uvedeno. Je-li v obci vybudován bazén těchto  
           rozměrů, stačí staviteli vyřídit si dodatečné povolení 

- Informaci o nižším měsíčním přídělu fin. prostředků do rozpočtu obce 
prostřednictvím FU, které jsou závislé na výběru daní  

- Sdělení EKO-KOMU – vydané osvědčení o úspoře emisí, které jsme dosáhli a 
představuje: emise CO2 ekv. 3,515 tun, úspora energie 75 406MJ a tím jsem 
přispěli ke zlepšení živ. Prostředí a snížení uhlíkové stopy 

- Dne 29. 5. 2015 byla otázka bazénu znovu projednána s majitelkou p. Hanou 
Adlerovou za účasti starosty obce Ing. Sobotky a p. Jaroslava Straky o postupu 
zabezpečení vybudovaného bazénu – bude řešeno přislíbeným oplocením. 

- Oznámení dovolené MuDr.Blažek Aleš od 29.6. do 3.7.2015 zástup. Mudr. 
Vávra č. tel 566 690 290, bližší na uřední desce OÚ. 
 

II.  ZO jednomyslně a bez výhrad schvaluje: 
- Veškeré účetní operace dle jednotlivých položek dle z. č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech  
- Rozpočtové opatření č. 04/2015 
- Uzavření smlouvy z dotace POVV od Kraje Vysočiny na opravu dvou částí 

MK 
- Uzavření slouvy o dílo na opravu místních komunikací s firmou COLAS CZ, 

ul. Strojírenská Žďár nad Sázavou, ve výší celkových nákladů, včetně DPH 
…...180 000,-Kč 

- Spolufinancování obce je koordinováno prostřednictví uzavřeného 
kontokorentu od KB a to v důsledku nedostatku fin.  prostředků na běžném 
účtu obce – nižší příjem od FU prostřednictvím výběru daní 



- Udělení souhlasu majitelům nemovitosti RD č. p. 5 na provedení úprav. 
Úprava na majetku obce p. č. 489/1 – MK (viz. zápis) 

- Projednání souhlasného prohlášení mezi ČR – Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových se sídlem Rašínov, Nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 a obcí 
Rosička podle §66 odst. 1 písm. a vyhl. č. 357/2013Sb., o katastru nemovitostí 
–  pozemek LV č. 1 na LV 60 000, Kraj Vysočinu – jako státní   

          pozemek (silnice) 
                p. č. 527 o výměře 2 960 m2  ost. plocha – využití silnice III. /35310 
                p. č. 528 o výměře 10 215 m2 ost. plocha – využití silnice III. /3538 
               Jedná se o silnice, které ošetřuje Správa silnic tj. státní instituce 

 
 

 
Výsledek hlasování jednotlivých bodů: 
5 hlasů pro 
0 hlasů proti 
0 hlasů zdržel se 
 

 
III.  ZO ukládá: 

 
- Starostovi obce Ing. Sobotkovi uzavřít s KrÚ Kraje Vysočina na schválenou 

dotaci z programu POVV na základě schválení krajem 
- Doporučuje se MVDr. M. Jarošovi, nesouhlasí-li s vyjádřením ve věci bazénu, 

toto konzultovat s majiteli RD č. p. 14, případně na odboru výstavby MěÚ ve 
Žďáře nad Sázavou  

- Zabezpečit akci kladení věnce k pomníku padlých v I. světové válce za účasti 
dvou členů SDH ve stejnokrojích a zástupců obce 
Termín: červenec 2015  Zodpovídá: Poul Jan  

 
 

 
 
 
Hlasování jednotlivých bodů: 
5 hlasů pro 
0 hlasů proti 
0 hlasů zdržel se 
 

 
 
 
 

Starosta:  ……………………………..                    Místostarosta: ………………………….. 
 

 


