
Usnesení ze zasedání č. 11/2011 
zastupitelstva obce Rosička dne 10.11.2011 

 
I. ZO bere na vědomí 
 

- Zápis členské schůze LD Polná ze dne 21.10. 2011 
- proběhlo geometrické zaměření vrtu parcela 62/4 o výměře 100 m2, a 

parcela pro vodojem 62/5 o – výměra 400 m2 včetně vyznačení příjezdové 
komun. po pozemku 62/1 kde bude zřízeno věcné břemeno vjezdu a chůze, 
dále zaměření místní kom. 498, kde vznikne nová parcela 62/3. Zhotovený 
geometrický plán bude součástí kupní smlouvy s Agro Sázava, v termínu 
do 30.12. 

- Oznámení o zahájení dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 
dne 30.11. 2011 
 
 

II. ZO jednomyslně a bez výhrad schvaluje 
 

- Plnění plánu rozpočtu obce beze zbytků, včetně evidence příjmů a 
jednotlivých výdajů ke dni 10.11. 2011 

- Kontrola pokladní evidence knihy materiálových zásob pohledávek, včetně 
úhrady závazků z r. 2010 a jednotlivá úhrada fa. ke dni 10.11.2011  

- 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. 
 

- Nákup dárkového balíčku a kytice pro druhého nejstaršího občana, p. 
Marie Hošková 84 let č.p. 6. 

 
- Nákup 46 ks. publikace pro SDH Rosička – sdružení hasičů Čech, Moravy 

a Slezska, okrsek velká Losenice, od historie po současnost. Některý výtisk 
publikace bude prodáván zájemcům, ostatní výtisky budou vydány při 
plánovaném výročí 100 let SDH v Rosičce. 1 výtisk publikace stojí 163,- 
Kč. 

 
- Udělení licence pro dopravce ZDAR a.s. Jihlavská 459 Žďár nad Sázavou  

 
- Vydané rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin dle ustanovení par. 75 a 76 

odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 114/1992 Sb. pro Krajskou správu údržby 
silnic Vysočiny, Jihlavská 1. 

 
- Na základě žádosti občanů Zdenka Jaroše a Marie Jarošové, Rosička 12, ve 

věci vypořádání geometrického plánu č. 103-217/2010 od katastrálního 
úřadu v ZR, ze dne 15.2.2011 ve věci prodeje části obecního pozemku 
z parcely 499/1 o výměře 5m2 v k.ú. Rosička do nově vzniklé parcely 
stavební č. 4/2, která se slučuje do č. p. 12. 



ZO souhlasí s prodejem či záměnou pozemku a schvaluje cenu  za 1m2/ á 7,- Kč , 
tj. 35,- Kč. Před podpisem kupní smlouvy, nebo záměně pozemku za schválenou 
kupní cenu, bude ze strany majitelů Jarošových zabezpečena výměna 
předmětných 5m2 pozemku z parcely č. 104 v kú. Rosička, na základě 
geometrického plánku. Konečná dohoda bude upřesněna na zasedání ZO. č 12 
dne 7.12. Jedná se o předběžný souhlas, uvedená žádost bude zveřejněná na 
úřední desce dne 11.11., sejmuta dne 28.11.2011.  

 
 
 

III.  ZO ukládá 
  

 
- 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.  Bude realizováno v roce 2012 
 

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

- Zabezpečit podání žádosti o dotaci POVV, oprava- restaurování a celkové 
ošetřební kříže, zlacení korpusu Krista, včetně úpravy okolí kříže, oprava 4 
ks. kamenných sloupku, včetně nového oplocení.  
Termín: Leden 2012 
 

- Zpacovat žádost  POVV – MMR – hydrogeologický průzkum a práce na 
parcele 96, v k.ů. Rosička  

- Termín: Leden 2012  
 

- ke každému projednávanému bodu programu je vždy přijato samostatné 
usnesení 

 
 

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

                         
 

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


