
Unesení 
ze zasedání ZO č. 7/2015 ze dne 11.11. 2015 

 
I. ZO bere na vědomí: 
 

- zprávu o plnění usnesení, zprávu o činnosti OÚ od posledního zasedání a Výboru 
finančního a kontrolního 

- zprávu o plnění plánu rozpočtu obce 
- příkaz starosty obce 01/2015 k provedení inventarizace hospodářských prostředků 
- MěÚ odbor ŽP Žďár nad Sázavou – upozornění na zákonnou povinnost vlastníka 

lesa – předcházet a bránit vývoji, šíření a přemnožení kůrovců v lesích 
Zveřejněno dne 10. 9. 2015                                      
            Sejmuto dne 30. 9. 2015 

- ODAS – informace o změně svozu komunálního odpadu od 1. 10. 
2015přecházíme v souladu se smlouvou na svoz jedenkrát týdně 
Zveřejněno dne: 24. 9. 2015 

- Informace o proběhlé členské schůzi LD Polná dne 21. 9. 2015 v budově lesního 
družstva – aktuální informace o hospodaření družstva, personální a majetkové 
záležitosti, diskuse, různé a závěr. Další schůze se bude konat dne 30. 11. 2015 
v Zámecké kavárně v Polné a bude spojena s oslavou 20let znovuobnovení LD. 
Za obec Rosičku bude zvána Dvořáková Jiřina a Sobotka Ladislav. 

- DI Žďár nad Sázavou – místní úprava DZ, silnice II. třídy č. 3538 Rosička, 
vydává souhlasné stanovisko s předloženým návrhem na místní úpravu spočívající 
v umístění DZ č. IS12a – Obec a č. IS12b – Konec obce - na silnici III. třídy č. 
3538 s ohledem na BESIP. 

 -  MěÚ odbor dopravy – stanovení místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích – z původního umístění dopravního značení č. IS 12a Obec a č. IS 
12b Konec obce v k.ú. Rosička na silnici III/35310 a umístit dopravní značení č. 
IS 12a a č. IS 12b Konec obce na silnici III/3538 v k.ú. Rosička. V termínu 2015. 

- 26.11. 2015 konání předvýroční schůze SDH 
- 12.12. 2015 konání výroční schůze SDH 
- k zápisu ze zasedání ZO se bude přikládat prezenční listina a ověřovatelé zápisu 

zápis podepíší do 3 dnů. 
- závěrečný protokol o výsledku kontroly plateb pojistného VZP za období od 17.9. 

2012 do 30.10. 2015 s výsledkem žádných nedostatků. 
- Při průběhu akce otevírání rozhledny se doporučuje, aby byl místní kiosek uzavřen 
- Upravený tisk vyjádření obce k žádosti p. Zdeňka Jaroše o prověření stávající situace 

oplocení bazénu, které zasahuje do obecního pozemku a to na základě podnětu 
zastupitele MVDr. Martina Jaroše. 
 

 
II.  ZO jednomyslně a bez výhrad schvaluje: 

 
- Rozpočtové opatření č. 05/2015 
- 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 

- Inventarizační komise pro rok 2015 schválená pro celé volební období na 
ustavujícím zasedání dne 5. 11. 2014 



- Tradiční organizování Mikuláše dne 5.12. 2015 v 17.00. na OÚ, občané sraz 
v 16.30.hod., příchod čertů 17.00. Organizování akce po záštitou SDH Rosička a 
OÚ Rosička. Občerstvení a dárky pro děti zajištěny. 

- Zajištění ohňostroje na 1.1. 2016.   V 18.00. Zveřejnění bude zajištěno. 
- Opravu stávající kanalizace od RD č.p. 18 po pozemku vlastníka a pozemku ve 

správě a majetku obce p.č.395 a 487 k.ú. Rosička, za částečné finanční úhrady 
z prostředků obce na související náklady. 
 

 
Výsledek hlasování jednotlivých bodů: 
5 hlasů pro 
0 hlasů proti 
0 hlasů zdržel se 
 
III.  ZO ukládá: 

 
- průběžně provádět kontrolu plnění plánu rozpočtu obce, nadále sledovat správnost 

a účelnost hospodaření obce s obecními prostředky, majetkem obce a jeho 
ochranou. 
Termín: průběžně celý rok 
Odpovídá: funkcionáři obce 

- inventarizační komisi zajistit provedení veškeré účetní i fyzické inventarizace 
hospodářských prostředků k 31.12.2015 
Termín: 31.12.2015 
Odpovídá: starosta 
- funkcionářům obce každoročně zajistit věnec či kytici k pomníku padlých ve 

dnech 28.7. a k 2.11.  
- projednání výsadby pozemku ve středu obce p.č. 23, bude s konečnou platností 

projednáno na zasedání ZO v měsíci březnu 2016. 
- Rozvržení ošetřování veřejné zeleně, postřik chodníků, u kapličky, okolí OÚ, bude 

konečné rozhodnutí v také březnu. 
- od 1.1. 2016 zajistit správce pro hospodaření v obecním lese, včetně stanovení 

podmínek 
 
 

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

 
 
 
 

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

 


