
Unesení 
ze zasedání ZO č. 10/2016 ze dne 4. 5. 2016 

 
 

ZO bere na vědomí: 
 

- veškeré účetní operace včetně celého hospodaření obce 
- zprávu o zajištění plánu rozpočtu pro rok 2016 
- v měsíci 05/2016 byl organizován svoz nebezpečného odpadu. Informace byla 

podána i formou letáku. Termín 3.5.2016 – úterý  v čase od 17.05. – 17.15. 
- změna komunálního odpadu kdy v obci dochází s platností vývozu od 1.5. 2015  

na svoz PDO 1x za 14 dní, občané byli se změnou termínu svozu seznámeni. 
- Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa – předání souhrnných údajů 

lesní hospodářské evidence, zveřejněno na úřední desce dne 12. 3. 2015 a zároveň 
písemné podklady byly doručeny všem vlastníkům lesa v katastru obce Rosička 

- Účast velitele JPO a SDH p. Oldřicha Němce na odborném školení a přípravy velitelů 
na školení dne 4. 3. 2016 na HZS ul. Jamská, Žďár nad Sázavou 

- zveřejnění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2015 – KrÚ 
Jihlava odbor kontroly dne 19. 2. 2016, ZO bere na vědomí 

- nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky – v souladu z. č. 420/2004 Sb., o přezkum 
v hospodaření  

- Podaná  žádost KrÚ odbor kontroly Jihlava  
- o provedení dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 - do září 2016 
- o přezkum hospodaření obce za celý rok 2016 
- Katastrální úřad pro Vysočinu  - pracoviště Žďár nad Sázavou - mapy 

oznámení o dokončení obnovy katastrálních operátů a jejich vyložení k veřejnému 
nahlédnutí ve dnech. 16. 3. do 31. 3. 2016 na OÚ v Rosičce. Dne 21. 3. 2016 od 13:00 
do 17:00 hodin byl na OÚ v Rosičce přítomen zaměstnanec Katastrálního úřadu pro 
jednání s občany, kde můžou uplatnit své připomínky.  
Zveřejněno: 19. 2. 2016                         Sejmuto: 21. 3. 2016 

- K dnešnímu dni jsou uhrazeny od občanů veškeré poplatky za PDO a psy 
- Zveřejnění dopisu od Lesů ČR v souvislosti s hrozící kůrovcovou kalamitou v lesích 

s odstraněním veškerých větví, stromů v termínu do 31. 3. 2016. Výzva byla 
zveřejněna na úřední desce včetně dodání do poštovních schránek majitelům lesů. 

- Informace o provozování loterie nebo jiných podobných her, nepovolených nebo 
neoznámených podle z. č. 202/1990 Sb., a dále informace o zákazu zadávání, 
zpracování a šíření reklamy na loterie – netýká se naší obce. 

- MěÚ životní prostředí – upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa – předání 
souhrnných údajů lesní hospodářské evidence – dle z. č. 226/2013 Sb., o uvádění 
dřeva a dřevařských výrobků na trh 

- Přípis ve věci podpory tradic, historie a kultury Moravy – dne 5. 7. 2016 - do akce 
vyvěšení praporů se obec nezapojuje, pouze do vývěsní skříně zveřejní propagační 
materiál 

- Výsadba 3 ks stromů dle návrhu ve středu obce, včetně ošetření stávající zeleně. 
 

ZO jednomyslně a bez výhrad schvaluje: 
 

- veškeré účetní operace – návaznost příjmů a výdajů dle jednotlivých položek dle z.č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

- rozpočtové opatření č. 02/2016 



- spolupráci obou Výborů Finančního Kontrolního s obcí i aktivně se zapojující činnosti 
obecního zastupitelstva 

- zajištění jarního úklidu před svátky jara, který se konal dne 5. 4. 2016. Ozdobení obce 
velikonočními vajíčky se konalo 25. a 26. 3. 2016.  

- dne 22. 4. v 16:00 hodin byla organizována brigáda – vyřezání křovin podél MK p. č. 
507 z obce Rosička směrem na Nížkov. Sraz byl u OÚ. Vykácený materiál byl použit 
na „pálení čarodějnic“.  

- dne 30. 4. se pořádalo „pálení čarodějnic“ SDH 
- plánované nejdůležitější úkoly v plánu rozpočtu pro r. 2016 
- závěrečný účet včetně zprávy o přezkoumání za r. 2015 dle §17 z. č.250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech  
� ZO souhlasí s celoročním hospodařením obce a to bez výhrad, 
� zveřejněno od 14.3. 2016 do 30. 3. 2016 

- Zveřejnění schválené účetní závěrky v návaznosti na vyhlášku č. 220/2013, které   
využili své právo dle §12 - podle § 4 odst. 8 písm. W - zákona o účetnictví, §85 písm. 
B/ z. č. 128/2000Sb., o obcích, a dále podle § 5, 6, 11indetifikace osob jmenovitě 

- závěrečný účet obce za rok 2015 podle § 17 z. č. 250/2000Sb., o rozp. pravidel  
- zveřejnění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2015 
- součastně schvalujeme účetní závěrku za období r. 2015 dle vyhlášky (VÚJ) 
- jelikož k výše uvedeným bodům nebyly vzneseny žádné ústní či písemné připomínky 

a jiné podněty. Bylo přijato k výše uvedeným bodům schválené usnesení a to bez 
výhrad 
Zveřejněno dne: 14. 3. 2016 do 30. 3. 2016 

- byla provedena průběžná finanční kontrola, ZO bylo průběžně obeznámeno 
s hospodařením účetní jednotky. Po schválení závěrečného účtu byla provedena 
následná finanční kontrola. Součástí schválené účetní závěrky je i roční zpráva o 
provedení finanční kontroly. 

- činnost Výboru fin. a kontrolního též v návaznosti plnění z. č. 320/2001 Sb.,  
- zápis do obecní kroniky za r. 2015 

 
 

- úhradu provozního příspěvku na činnost MAZČMPOPS na rok 2016 ve výši 
6,- Kč/1obyvatel tj. 51 * 6 Kč v celkové výši 306,- Kč 
 

- Informace z jednání členské výroční schůze LD Polné dne 4. 4. 2016: 
o Zpráva o hospodaření za rok 2015 
o Uzávěrka za rok 2015 
o Přehled plnění plánu za rok 2015 
o Plán na rok 2016 
o Schválení dodatku č. 11 k nájemní smlouvě ze dne 12. 12. 1996 – článek II.: 

odpisy hmotného majetku, pronájem nemovitého majetku – změna o druhu vodní 
plochy z doby určité tj. do 31. 12. 2015 na dobu neurčitou u pozemku k.ú. 
Dobroutov, Polná, Horní Věžnice. Hospodářsko-finanční plán na rok 2016 a 
rozpočet sociálního fondu na rok 2016 

- Informace z jednání Svazku obecních lesů Přibyslav – Schválení závěrečného účtu a 
účetní závěrky za rok 2015, zprávu o přezkoumání hospodaření svazku 

- Uzavřenou nájemní smlouvu na pronájem stánku – kiosku na dobu určitou do 31. 12. 
2018 nájemci p. Jaroslavu Strakovi bytem Rosička č. p. 9. 

- Projednání o ukončení smlouvy o umístění retranslační stanice ze dne 25. 1. 2007 
Dodatek ke smlouvě o umístění retranslační stanice ze dne 2. 5. 2016 



Nová smlouva o umístění retranslační stanice mezi obcí Rosička a uživatelem  
COMA s.r.o., se sídlem Masarykova 8 Polička, 572 01 
Vše bylo podrobně projednáno a jednomyslně schváleno, s účinností dnem  

- Žádost římsko-katolické farnosti v Nížkově o poskytnutí sponzorského daru, který 
bude poskytnut ve výši 4.400,- Kč 
 

 
 

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

 
 

 
ZO ukládá: 
 

- Dne 6. 4. 2016 bylo svoláno ZO s pronájemcem p. Strakou č.p. 9 na stanovení 
podmínek o provozování stánku, k jakému účelu má pronájem sloužit a za jakých 
podmínek, na kterých se musí ke spokojenosti dohodnout obě strany. Byl sepsán nový 
návrh nájemní smlouvy na dobu určitou do 31. 12. 2018. Návrh byl všemi přítomnými 
podepsán a konečný návrh bude schválen na nasedání ZO dne 4. 5. 2016. A nabývá 
účinnosti dnem 1. 5. 2016. 

- Při opravě MK v dolní části obce v měsíci červnu bude řešena připomínka p. Straky 
s mistrem fi COLAS na místě samém před č.p. 9 

- MěÚ obor ŽP – upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa- předcházet a bránit 
vývoji, šíření a přemnožení kůrovců v lesích 

- zpracovat a asanovat stromy a dříví napadené kůrovcem  
- kůrovcové stromy napadené v období měsíců dubna a května 2016 zpracovat     
- do 30. 5. 2016 
- zpracovat a asanovat veškerou nahodilou těžbu, vývraty a zlomy ze zimního období do 

30. 5. 2016 
- Zveřejnění na úřední desce, včetně doručení přípisu všem majitelům lesa 
- Ke dni 26. 7. 2016 bude zajištěn věnec či kytice k památníku padlých z I. světové 

války, členové SDH zajistí účast v stejnokroji, dne 28.7.2016 
 
 

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

 
 

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


