
 
 
 

Usnesení ze zasedání č. 08/2011 
zastupitelstva obce Rosička dne 1.6.2011 

 
 

 
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 rozpočtu obce         
- vyjádření správce konkurzní podstaty ve věci posunu řízení v insolvenci 

paní Pavlíkové – viz zápis 
 
 
 

II. ZO jednomyslně a bez výhrad schvaluje 
 

- rozpočtové opatření dle z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech č. 
03/11 ke dni 30.4.2011 

- 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 

- průběžné plnění závazku z r. 2010, tak aby k termínu 30.5.2011 byly plně 
uhrazeny, k dnešnímu dni je závazek plně uhrazen 

- kladné hodnocení zajištění mše u kapličky dne 31.5.2011, spojené se 
slavnostním žehnáním praporu SDH, praporu a znaku naší obce, včetně 
finančních nákladů. 

- organizační zabezpečení kulturní akce – kácení máje dne 10.6.2011 v 17.00 
hodin, spolu s kulturní vložkou, občerstvením a hudbou 

- odkládá jednání o převodu pozemku pro vrt vodovodu (Pavlíkovi) až do 
doby konečného vyřízení konkurzní podstaty a zjištění skutečného majitele 
pozemku 

- smlouvu o pronájmu nebytových prostor-prodejní buňky v obci Rosička, 
s účinností dnem 19.5.2011 ( Filipi Gabriela č.p. 9) 

- Udělení souhlasu ke stavební úpravě RD č.p. 1 na st. Parcele 9, pro Martina 
Fukače, ul. Žitná, Brno a Lenka Kubíková, Náchod pro odbor stavební 
MěÚ Žďár nad Sázavou ( příloha usnesení ) 

- Vyjádření obce Rosička k objektu č.p. 1 st. Parcele 9, majitelé výše 
uvedení, - havarijní stav - zbor uvedené nemovitosti, pro MěÚ odbor 
stavební,   ( příloha usnesení)  

 
 
 
 



III.  ZO ukládá 
  
  

-     zabezpečit kulturní akci – kácení máje dne 10.6.2011 – dle schválených 
podmínek ZO 

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

                         
 

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


