
Usnesení ze zasedání č. 10/2011 
zastupitelstva obce Rosička dne 5.10.2011 

 
I. ZO bere na vědomí 
 

- Činnost občanského sdr. Střed se sídl. Třebíč pro všechny věkové kategorie 
- 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         
 
- Zveřejnění změny četnosti vývozu komun. Odpadu od 3.10.2011 se 

přechází na vývoz 1x týdně – vývozní den se němění- tzn. Úterý 
 

Zveřejněno 20.9.2011 
 

- Zveřejnění usnesení – dražební vyhlášku č.j. 108EX12559/06-1/8 pozemku 
PK 1199/2 o výměře 1060 m2 – LV 722 k.ú. Velká Losenice (Šťastný 
František r. nar. 1971 Rosička 20) dražba se koná 17.10.2011 ve 12.30.  
Palackého nám 28, Plzeň ) 
Zveřejněno 20.9. 
 

- Rozhodnutí KÚ Jihlava odbor lesního a vodního hospodářství- sběr 
materiálu lesních dřevin-zdroj semen, strom javoru mléč, na pozemku pč. 
528, ostatní plocha kú Rosička – silnice při směru Rosička – Sázava – 
Nížkov 
Platnost rozhodnutí do 31.12.2016 

 
- Návrh veřejnoprávní smlouvy č. SÚ/ 1801/11- ÚPS o umístění a provedení 

stavby, včetně vestavby rodinného domku, stavební úpravy, přípojka NN a 
půdní vestavba RD č. 1  
Stavebník Martin Fukač 1978, Žitná 1486/16 621 00 Brno Řečkovice, a 
Lenka Kubíková 1977, Raisova 676, 547 01 Náchod 
Stavba povolena dnem 27.9.2011  

 
 

II. ZO jednomyslně a bez výhrad schvaluje 
 

- Plnění plánu rozpočtu obce beze zbytků, včetně evidence příjmů a 
jednotlivých výdajů ke dni 7.9. 2011 

- Kontrola pokladní evidence knihy materiálových zásob pohledávek, včetně 
úhrady závazků z r. 2010 a jednotlivá úhrada fa. ke dni 7.9.2011  

- Odpuštění Nájmu z pozemku za rok 2011 od Agro Sázava a.s. , č. 176, 592 
11 velká Losenice, předpokládaná finanční výše cca 7580,- Kč, z vážných 
stavebních důvodů – vrt. 

 
- Dořešení přepisu a zápisu do katastru nemovitostí daného pozemku- pro vrt 

vodovodu po domluvě s Agro Sázava až do doby konečného vyřízení. 
 



- Vykácení keřů-bezů na parcele č. 23 v těsné blízkosti místní komunikace 
MK 489/2 a souhlsí s výsadbou náhradní zeleně 

 
 

 
III.  ZO ukládá 
  

- Průběžně se ukládá monitorování náhlých sesuvů půdy a mohutné eroze 
v celém k.ú. Rosička dle příkazu Minist. Zem. Č. 1/2011 
Úkol trvalý 
 

- Projednat s OÚ Sázava a Matějov předpokládanou finační výši finančních 
prostředků na opravu komunikace mezi Českou Mezí a Rosičkou, ZO obce 
ukládá funkcionářům uzavřít dohodu na předběžně dohodnutou částku viz. 
Zápis.  
Termín zasedání 5.11. 2011, pro výsledek jednání. 
 

- Podání ústního vysvětlení ve věcí skácení 2 ks. tůjí na parcele č. 23, které 
jsou již upraveny a zapadají do rázu zeleně obce, a není důvod jejich 
odstraňování. Je nutné provádět jejich pravidelný ořez a údržbu. 
Termín: v průběhu následného týdne 

 
- Zabudování cedulí SDH a obce Rosička na budovu OÚ 

Termín: do příštího zasedání ZO  
 

- Vyřízení povolení pro vjezd na soukromé pozemky,- Jaroš Zdeněk Matějov  
a Agro Sázava a.s. – pro vstup na tyto pozemky, pro vybudování vrtu od 
10.10. do 31.12.2011  

- Termín. do 10.10.2011 
 

- Na základě žádosti občanů zaslat písemné upozornění na zabezpečení okolí 
bazénu – z bezpečnostních důvodů  ( utonutí dětí, zvířat či případů jiných 
úrazů)  
Termín: Ihned 
 

- ke každému projednávanému bodu programu je vždy přijato samostatné 
usnesení 

 
 

přijato …. 5 hlasy 
proti    …. 0 hlasů 
zdržel se .. 0 hlasů 

                         
 

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


