
Unesení 
ze zasedání ZO č. 11/2016 ze dne 28. 7. 2016 

 
 
 

I. ZO bere na vědomí: 
 

- veškeré účetní operace včetně celého hospodaření obce 
- zprávu o zajištění plánu rozpočtu pro rok 2016 
- uhrazení sponzorského daru ve výši 4 400,-Kč římsko-katolické farnosti v Nížkově 
- dnes byla položena kytice k památníku padlých z I. světové války s pietním aktem 
- zprávu o plnění usnesení, zprávu o činnosti OÚ od posledního zasedání a Výboru 

finančního a kontrolního 
- zabudování odpočtu elektřiny na zařízení internetu COMA s. r. o. Polička včetně 

úpravy a vymazání spár komínu a zpevnění stožáru 
- vytahání pařezů z příkopu podél MK p. č. 507. Jedná se o úsek, který byl organizací 

SDH vyřezán v měsíci dubnu 2016 
- žádost SDH Rosička o pořízení podvozku pod stříkačku s připojením za osobní 

vozidlo. Dle finančních možností bude nákup realizován do roku 2016, případně  do 
1. čtvrtletí 2017 

- zveřejnění přípisu LD Polná ve věci hledání pracovníka na pozici – ředitel organizace 
LD dle zveřejněných podmínek 
 
 
II. 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 
 

- zveřejnění záměru podle § 39 odst. 1 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení, ve 
znění pozdějších předpisů – záměr přenést výše uvedené pozemky k.ú. Dobroutov, 
zapsaných na LV č. 187 na investora Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava) - 
udělení souhlasu jako vlastníka pozemku par. č. 1224/5 – ostatní plocha - o výměře 
52m2 , par. č. 1224/1 – lesní pozemek – v obci Dobroutov, který počítá se záborem 
v rámci stavby II./353 Stáj – Zhoř, jejímž investorem je Kraj Vysočina. Jedná se o 
umístění stavby a uložení ing. sítě po pozemku a umístění stavby v ochranném pásu 
lesa, tj. do 50m od lesa. 
Jedná se o trvalý zábor par. č. 1224/5 ve výší 49m2 

      1224/1 ve výši 425m2 

Zároveň zveřejněná Směnná smlouva – uzavřená podle §2184 a násl. z. č. 89/2012Sb., 
občanský zákoník, v platném znění mezi účastníky, kterými jsou  
Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57 a obcí Rosička 592 12 Nížkov, 
Včetně souhlasu vlastníka pozemku s dělením parcely, se zápisem GP do katastru 
nemovitostí a se změnou druhu a způsobu využití pozemků par. č. 1239/1 LV 187 pro 
k.ú. Dobroutov a obec Dobroutov 
 

Zveřejněno dne 25.5.2016 
Sejmuto dne 30.6.2016 
Schváleno na dnešním zasedání 



 
- rozpočtové opatření 03/2016 

Podrobné projednání dle jednotlivých položek 
 
 

- Do akce POVV (program obnovy venkova Vysočiny) dle možnosti při uzavírání 
smlouvy s Krajem Vysočina bude zahrnut požadavek na opravu dvou částí místní 
komunikace. Dotace 39,7% ……. 110000,- Kč. Vlastní 60,3% ……. 167305,- Kč. 
Celkové náklady akce činí ……277305,- Kč. Jedná se o opravu MK jednotlivých částí 
p.č. 489/1 kolem RD č.p. 4, 5 dále kolem požární nádrže a nad požární nádrží a část 
naproti kapličce. Je to akce vedená pod č.d. ZZ01488.0635,   UZ 90. 
Akce zahájena dne 24. 6. 2016 
Ukončena dne 29. 6. 2016 
 

- Dne 28. 7. 2016 byla položena kytice k památníku padlých z I. světové války za účasti 
členů ZO a SDH ve stejnokroji a široké účasti občanů. 

 
 
 
 
 

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

 
 
 

 
 

ZO ukládá: 
 

 
 

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

 
 

 
 
 

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


