
Usnesení 
ze zasedání ZO č. 17/2017 ze dne 26. 7. 2017 

 
I. ZO bere na vědomí: 
 
- zprávu veškeré účetní operace včetně celého hospodaření obce 
- zajištění plánu rozpočtu pro rok 2017 
- zprávu o činnosti Výboru kontrolního a finančního 
- bod 4 - Rozpočtové opatření 04/2017 - podrobné projednání dle jednotlivých 
položek 
- bod 3 - veškeré účetní operace – návaznost příjmů a výdajů dle jednotlivých 
položek dle z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
- bod 3 – zajištění všech oslav v měsíci červenci 2017 + kladení věnců 28. 7.  
- bod 3 – dne 12. 8. proběhne oslava otevření rozhledny na kopci Rosička. Akci 
pořádají SDH Sázava a Rosička 
- bod 3 – oprava tří částí MK a chodníků v rámci dotace POVV pro rok 2017 
 
Výsledek hlasování jednotlivých bodů: 
4 hlasů pro 
0 hlasů proti 
0 hlasů zdržel se 
 
II. ZO jednomyslně a bez výhrad schvaluje: 
 
-  bod 3. - veškeré účetní operace – návaznost příjmů a výdajů dle jednotlivých 
položek dle z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech  
 
-  ZO Rosička příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, schvaluje Zprávu o uplatňování územního plánu Rosička v uplynulém 
období za použití § 55 odst. 1 z. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 
- bod 3 - seznámení s akcí – TRIATLONOVÉ ŠVIHÁNÍ dne 3. září 2017 od 
koupaliště přes Rosičku k Nížkovu a na Sázavu a zpět do Rosičky a na koupaliště u 
Sázavy.  
 
-  bod 4 - Rozpočtové opatření 04/2017 - podrobné projednání dle jednotlivých 
položek. Zveřejněno 8. 6. 2017. 
 

- Bod 5 -  manželé Jarošovi č. p. 12 a MVDr. Jaroš Martin č. p. 2: 
na základě opakované žádosti uvedených občanů o odprodej obecního pozemku dle 
geometrického plánu č. 103 – 207/2010 od Katastrálního úřadu ve Žďáru nad Sázavou 
ze dne 15. 2. 2011 ve věci prodeje části obecního pozemku z parcely č. 4/4 o výměře 
cca  6 m2 v k. ú. Rosička, která byla přeřazena do nově vzniklé parcely stavební č. 4/3, 
která se slučuje do čísla popisného 12. 
Obec Rosička zveřejnila podle § 39 odst. 1 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních 
zařízení), ve znění pozdějších předpisů – záměr o vypořádání výše uvedeného 
geometrického plánku v k. ú. Rosička. Záměr bude převeden z LV 1 na LV č. 141 
Jarošovi č. p. 12.  



Jedná se o část pozemku, který je pod budovou v majetku výše uvedených žadatelů a 
po schválení v zastupitelstvu obce je udělen souhlas na majetkoprávní vypořádání, 
kteří si vše zajistí ve své režii. 
Výše uvedený záměr byl zveřejněn na obou úředních deskách a dnešního dne byl 
schválen prodej pozemku za schválenou cenu za 1 m2  … 25,- Kč, což činí celkovou 
částku 150,- Kč.  
ZO schvaluje prodej pozemku za schválenou prodejní cenu a za podmínek, že výše 
jmenovaní po dohodě mezi sebou si zajistí na své náklady sepsání kupní smlouvy.  
 

- bod 3 -Podání zprávy – na základě kontroly obecního lesa lesním správcem ing. 
Šimurdou bylo nutno zajistit skácení uschlých stromů včetně vysekání celé volné 
stráně od náletů (bez, maliny, ostružiny apod.) a úklid prostranství pro přípravu 
výsadby stromků, zbudování oplocenky a další úkony dle zvážení lesního hospodáře 
v podzimních měsících 2017.  
              Termín na skácení byl do 30. 6. 2017, úklid a vymýcení stráně do měsíce. 
Na základě zjištěných závad byla celá záležitost projednána s ing. Lukešem včetně 
předání požadavku na zajištění a zpracování včetně přípravy na výsadbu. 

- ZO Rosička příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
schvaluje Zprávu o uplatňování územního plánu Rosička v uplynulém období za 
použití § 55 odst. 1 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 
-  bod 5 - Obec Rosička zveřejnila  podle § 39 odst. 1 z. č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecních zařízení), ve znění pozdějších předpisů – záměr směny obecního pozemku 
ostatní plocha – zpevněná místní komunikace p. č. 507 zapsaná na LV 1 o výměře 
9735 m2, která prochází po soukromém pozemku majitele LV 284 Jarošovi, a to z p. 
č. 211/3  o výměře cca 181 m2 a p. č. 291/2 cca 345 m2 a parcela číslo 286/1 o 
výměře 11 m2. 
     Uvedené pozemky a výměry jsou orientační, budou geometrickým plánkem přesně 
vyměřeny v měsíci červenec – říjen 2017, a to po dohodě v režii obou majitelů. Na 
dnešním jednání je záměr schválen a na dnešním zasedání ZO jsou upřesněny veškeré 
podmínky a finanční náklady, které tím vzniknou. Uvedený záměr byl zveřejněn na 
obou úředních deskách do 26. 7. 2017.  
Dohodnuté podmínky pro kladné vyřízení výše uvedeného záměru: 
- geometrické zaměření – vzniklé náklady budou rozúčtovány mezi manželi 
Jarošovými a obcí Rosička 
-geometrické zaměření – zakázku provede dle dohody účastníků 
- sepsání výměnné smlouvy včetně zápisu smlouvy do katastru zajistí výše uvedení 
manželé. Na základě vyjádření paní Bohdany Jarošové máme celou záležitost nechat 
tak, jak je. Tímto padá zveřejněný záměr o směně pozemku a celá záležitost nebude 
dále řešena.  
- bod č. 5 - MVDr. Martin Jaroš č. popisné 2 – žádost o odprodej části MK p. č. 521 – 
komunikace za zemědělskou usedlostí č. p. 2, která spojuje RD č. p. 1, 2 a 3 – zde 
navazuje na jiné obecní parcely, které mají návaznost na vyústění až k hlavní silnici. 
Uvedený záměr byl zveřejněn na obou úředních deskách. Byly předány připomínky 
občanů:  
 Majitelé pozemku za výše uvedenými nemovitostmi přednesli dotaz, jak bude 
zajištěn případný přístup k jejich pozemku – raději by byli, kdyby parcela zůstala 
obecní do doby, než bude zajištěn jiný přístup. 



Dne 14. 6. 2017 bylo zasláno vyjádření nového majitelů RD č. p. 3, 
manželů Jelínkových, že mají obavu, že po odprodeji místní komunikace p. č. 
521 již nebude možné zajistit obslužnost pozemků v severozápadní části, 
konkrétně p. č. 522, 25/4, 26/1, protože průjezd přes pozemek p. č. 11 je 
omezen. Blíže příloha. Závěr zni: nebude-li zajištěna jiná přístupová 
komunikace, nesouhlasí s prodejem. Uvedená komunikace musí být přístupná 
k č. p. 3, tak aby sloužila k svému účelu. Tímto odpadá prodej předmětného 
pozemku a celá záležitost je uzavřená.  

 
- geometrické zaměření celé zástavby včetně komunikace a vyznačení břemene 

vodního zdroje ( uvážit zda dát finanční prostředky na geometrický plán, 
přesto, že se nebude stavět – řešení na příštím ZO 18.10.2017) 

- nakup bakterií do požární nádrže na likvidaci řas – cca do 5.000,- Kč 
 
- 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 37,83% ……. 120000,- Kč. Vlastní 62,13% ……. 197221,- Kč. 
Celkové náklady akce činí ……349911,- Kč. Jedná se o opravu MK jednotlivých částí 
včetně opravy chodníků (obalovačka). Je to akce vedená pod č. d. ZZ01909.0164,   
UZ 90. Akce je k dnešnímu dni ukončena, došlo k navýšení částky o 32689,- Kč, u 
části komunikace před stodolou č. p. 14 a části komunikace č. p. 15 k č. p. 12. 
 
Akce zahájena dne 19. 6. 2017 
Ukončena dne 30. 6. 2017 
 
 

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

 
- bod 7. - 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 

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

 
 
 

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


