
Usnesení 
ze zasedání ZO č. 18/2012 ze dne 06. 06. 2012 

 
 

I. ZO bere na vědomí: 
 

-      veškeré účetní operace včetně celého hospodaření obce 
-     zprávu o zajištění plnění plánu rozpočtu pro rok 2012 
-     zveřejnění veřejné vyhlášky Kraje Vysočina č. 1 – zásady územního rozvoje  
      Kraje 
-     proběhlý svoz nebezpečného odpadu v obci dne 23.4.2012 
-     brigádní výpomoc při výsadbě stromků v obecním lese 
-     očkování psů dne 25.4.2012 
-     o postupu příprav vodovodu ve věci podání žádosti na MěÚ odbor stavební o      
      vydání územního rozhodnutí 
- firmy ENVIREX, týkající se kvality vody včetně předaných rozborů 
- podrobnou zprávu o výsledku jednání v obci Okrouhlička dne 12.4.2012 ve věci 

organizace v MAS O.P.S. – VSO  Západ 
- zněnu svozu komunálního odpadu s platností od 18. týdne  na svoz PDO 1x za 14 

dní 
- informace o akci  - na rozbory vody ze studní a domácí čističky přes Centrum 

hyg. laboratoří Jihlavy 
- oznámení pálení ohně v obecním lese ve dnech 23. a 24. 4. 2012 a pálení 
čarodějnic dne 30.4.2012 

- novou vyhlášku k zákonu o veřejných zakázkách ve Sb. 50, vyhláška č. 133/2012 
Sb. včetně splnění podmínky Vyhlášky č. 9/2011 s účinností dnem 1.6.2012   

- dne 15.5.2012 v 19.00 hodin proběhla v obci III. Májová mše u kapličky za hojné 
účasti občanů i z okolních obcí. Výzdobu a aranžování květin zajistili místní 
občanky p. Poulová a p. Zikmundová 

- posunutí naší žádosti o schválení změny v PRVOKU na podzimní jednání rady    
kraje Vysočina z důvodu dořešení návrhu technického opatření včetně stanice 
úpravy vody (dusičnany) včetně rozpočtu o navýšení v projektu 

- vyjádření Okresní hygienické stanice ve Žďáře nad Sázavou a vyjádření Odboru 
ŽP MěÚ ve Žďáře nad Sázavou a teprve takto doplněná žádost bude postoupena 
na Ministerstvo – k vydání stanoviska doporučení realizace nebo celou akci 
zamítne 

- ve dnech 23. a 24. 4. – probíhalo sázení stromků v obecním lese – 150 ks smrků, 
50 javorů a 100 ks buků včetně zatlučení kůlů a uvázání oplocení. Na závěr celé 
akce bylo opékání buřtů 

- dne 26.4.2012 výběr a kácení stromu pro zabudování máje v obecním lese a 
dovoz na místo stavění máje 

- 30.4. výrobě čarodějnice a její večerní upálení spojené s kulturní vložkou a 
opékáním párků 

- 30.4. přípravu na stavění máje, zdobení a přípravu věnce včetně jejího 
zabudování 

- ze soboty 19.5. na neděli 20.5.2012 někdo máj skácel, rovněž i v sousední vesnici 
Matějov. Kácení máje je plánováno na 9.6.2012 a je smutné, že někomu dělá 
radost porušovat tradice. Podána stížnost a oznámení na účastníky této záležitosti 
z obce Záborná, řešeno i na zasedání zastupitelstva obce i s panem starostou. 
 



 
- úpravu korun stromů, průklest, případně kácení vzrostlých stromů na parcele  
č. 528  k.ú. Rosička pod vedením distribuční soustavy (DS E.ON) dle zákona 
č.458/ 2000 Sb., o výkonu státní správy v energetických odvětví 
 
 
 

II.  ZO jednomyslně a bez výhrad schvaluje: 
 

- plánované nejdůležitější úkoly v plánu rozpočtu pro r. 2012 
- veškeré účetní operace – návaznost příjmů a výdajů dle jednotlivých položek dle 

z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
- rozpočtové opatření č. 02/2012 (viz. příloha) 
- obnovenou smlouvu o ukládání odpadu na skládce TKO a TPO – S-003 Ronov 

nad Sázavou mezi městem Přibyslav a obcí Rosička za dříve uzavřených a 
stávající podmínek. Pro rok 2012 nedochází k žádné změně. 

- finanční částku na veškerou výzdobu, aranžmá ke kapličce – dne 15.5.2012 
- uzavření objednávky na vyhotovení slavnostní vyšívané jednoramenné stuhy 

„ROSIČKA“ 130 x 15cm, obšita kroucenou šňůrou bez třásní a datem žehnání. 
Dále pouzdro na přenášení praporu na různé události od Alerionu s.r.o. Brno, zč 
202-00176 v předpokládaném fin. nákladu do cca 6 000,- Kč 

- nákup 1 ks kontejneru na plast, který bude umístěn u autobusové čekárny od 
firmy ODAS ve Žďáře nad Sázavou 

- výpůjčku kontejneru 3 ks – na základě dohody od firmy ODAS jako bezplatná 
služba na bioodpad. Svoz bioodpadu bude organizovat 1x za 14 dní v sudý pátek. 
První vývoz bude realizován dne 15.6.2012. 
Umístění: 2ks kontejneru u OÚ Rosička 
                 1ks kontejneru u autobusové čekárny 
Předpokládaný vývoz kontejneru bude okolo 500,- Kč. 
Tyto kontejnery jsou obci bezplatně zapůjčeny na dobu 5 let a po 5 letech 
přechází do majetku obce Rosička. 

- Závěrečný účet za r. 2011 pro Svazek obecních lesů – Přibyslav 
- Zajištění náležitostí pro – pro získání dotace  

 
 
 

III.  ZO ukládá: 
 

- Zahájit čerpání získané dotace z programu POVV pro rok 2012- nákup hasičské 
techniky a oprava hasičské zbrojnice. V celkovém finančním nákladu 167 000 
včetně DPH  

- Prověřit u starostů Matějov a Sázava jak bude postupováno při opravě 
víceúčelové komunikace Rosička – Česká Mez 

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


