
 
 
 

Usnesení ze zasedání č. 06/2011 
zastupitelstva obce Rosička dne 6.4.2011 

 
 
I. ZO bere na vědomí 
 

- zprávu o plnění usnesení, zprávu o činnosti OÚ od posledního zasedání 
- veškeré účetní operace včetně hospodaření obce a ochrany majetku 
- zprávu o plnění plánu za I. čtvrtletí 2011 
- zveřejnění žádosti obce směrem k občanům s prosbou o zajištění 

každoročního jarního úklidu obce v okolí svých RD po zimním období 
- postavení máje na pozemku obce p.č. 48/2 v den pálení čarodějnic  
- předat návrh – dotazník – do každého RD za účelem získání seznamu 

všech žijících rodáků naší obce 
 

II. ZO jednomyslně a bez výhrad schvaluje 
 

- rozpočtové opatření dle z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech č. 
01/11 ke dni 31.3.2011 

- veškeré účetní operace – návaznost příjmů a výdajů dle jednotlivých 
položek 

- zveřejnění na úředních deskách – plán zasedání ZO pro rok 2011 – dle 
zveřejnění ze dne 03.03.2011 

- zveřejnění žádosti pro občany o pomoc při jarním úklidu naší obce ke dni 
svátku jara (Velikonoce) 

- zajistit kulturní odpoledne u příležitosti kácení máje se zajištěním 
občerstvení  a hudbou 

- průběžné plnění závazku z r. 2010, tak aby k termínu 30.5.2011 byly plně 
uhrazeny 

- při májové mši svaté u kapličky v období 31.5.2011, spojené se 
slavnostním vysvěcením praporu SDH, praporu a znaku naší obce 

- do konce měsíce dubna zabudovat 2 ks značení „Vítá Vás  obce Rosička“, 
za spolupráce se Správou a údržbou silnic, ul. Jihlavská, Žďár n. S. 

- zpracování a předání souhrnného údaje vlastního lesa, hospodářská 
evidence za r. 2010 … v termínu do 31.3.2011 na MěÚ Žďár nad Sázavou, 
odbor životního prostředí 

- udělení souhlasu pro JUNÁK – svaz skautů a skautek Polná se zápisem 
chaty v ochozy do kat. nemovitostí. Na základě geo plánku č. z. 258-
46/2009 ze dne 1.10.2010 pod č.j. 116/2010 parcela č. 164 a 1233/12 jako 
spoluvlastníci pozemku sloučené do LD Polná. Do příští členské schůze 
bude sepsána podrobná nájemní smlouva na pozemky s podmínkami 
předkupního práva pro LD Polná, zajistí ředitel LD Polná. 

- vrácení dotace UZ 98005 na sčítání v roce 2011 zpět na účet Krajského 
úřadu Jihlava. Jedná se o neinvestiční dotaci ve výši 252,-Kč, která již byla 
vrácena dne 21.3.2011, neboť není předmětné její čerpání. 

 



 
- zajistit za jednotlivé období proúčtování uhrazené fin. částky 6800,- 

za období 02/11 (správná výše činí 1800,- Kč). Výše uvedená částka bude 
uhrazena jednotlivými splátkami za jednotlivé měsíční období na správnou 
výši. 

- hospodaření LD Polná za rok 2010 a jednotlivé úkony z jednání LD Polná 
ze dne 28.3.2011 

 
 
 

III.  ZO ukládá 
 

- Zabudovat 2 ks značení „Vítá Vás obec Rosička“ 
Termín …….. 30. 04. 2011 
Zodpovídá: starosta 

- Zajistit zdárný průběh vysvěcení praporu a znaku obce, včetně praporu 
SDH  
Termín ……..                     
Zodpovídá: Poul Jan, ing. Sobotka Mir. 

- zajistit aktualizaci databáze v IS – pusa – místní organizace SDH 
Termín: …….. 30.04.2011 
 Zodpovídá: Poul Jan, ing. Sobotka Mir. 

- vrátit zpět na účet Kraje Vysočina – odbor ekonomický neinvest. účelovou 
dotaci UZ 98005 ve výši 252,- Kč, kterou obec Rosička nebude čerpat 
Termín …….. do 30.04.2011 
Zodpovídá: starosta 

- ke každému projednávanému bodu programu je vždy přijato samostatné 
usnesení 
přijato …. 5 hlasy 
proti    …. 0 hlasů 
zdržel se .. 0 hlasů 
 

 
 
 
 
 
……………………………                          …………………………….. 
        místostarosta                                                                         starosta 


