
Usnesení 
ze zasedání ZO č. 26/2013 ze dne 12.6. 2013 

 
 

I. ZO bere na vědomí: 
 

-   zprávu o plnění usnesení, zprávu o činnosti OÚ, zprávu Výboru Finančního a kontrolního 
-   veškeré účetní operace, včetně celého hospodaření obce 
-   zprávu o zajištění plnění plánu rozpočtu pro rok 2013 
-   uspořádání karnevalu dne 16. 3. 2013 na OÚ v Rosičce místními členkami SDH,              
poskytnutí občerstvení  a nákup potřeb do soutěží, včetně propagace celé akce 
-   v měsíci 04/2013 bude organizován svoz nebezpečného odpadu. Veřejnost byla včas 
informována formou letáku. Dne 6. 5. 2013 od 17:05-17:15 u OÚ 
-   dne 26. 4. 2013 proběhlo u OÚ očkování psů v 17:30h. 
-   změna komunálního odpadu kdy v obci dochází s platností vývozu od 18. týdne na svoz 
PDO 1x za 14 dní 
 
                Změna v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích – obecní zřízení – cílem zvažovaných   
                změn je jednání o úkonu orgánu obce v posílení možnosti veřejné kontroly a přímé  
                odpovědnosti funkcionářů územní samosprávy. 

- povinnost zveřejňovat záměr dispozic s nemovitým majetkem – zveřejněný po 
dobu 30ti dní,  

           - povinnosti disponovat majetkem za cenu obvyklou, 
           - povinné zveřejňování smluv, jimiž bylo nakládáno s nemovitým majetkem  
             jejíchž celková výše plnění přesahuje 50.000Kč bez DPH, 

                    - povinnost zpeněžovat nemovitý majetek prioritně veřejnou dražbou, případně  
         veřejnou soutěží,  
      - povinnost důsledně uplatňovat nárok na náhradu škody způsobené obci, 
      -  rozhodnutí o uznání dluhů nad 20.000Kč v kompetenci zastupitelstva, 
      - výsledek hlasování zaznamenávat, 
      - povinnost zveřejňovat zápisy – usnesení z jednání ZO, 
      - úprava člena ZO na základní informaci, 
      - úprava člena ZO na interpelaci, 
      - zmocnění pro zastupitelstvo k vydání etických pravidel člena ZO 

-    schválený rozpis podrobného rozpočtu na rok 2013, který byl již schválen  
      na zasedání ZO č. 25 13. 3. 2013 

- kladné hodnocení aktivní hodnocení občanů při jarním úklidu po zimním období a 
výzdoba celé obce na oslavu jarních svátků 

- zprávu z členské schůze LD Polná  ze dne 25. 3. 2012 
- zahájení 11. ročníku – Jarní turistické sezóny na rozhledně Rosička pod záštitou   
      turistického oddílu – Tuláci Žďár nad Sázavou 
- informace o zajištění stromu v obecním lese k přípravě realizace postavení  májky, 

včetně odvozu celého kmene na určené místo dne 19. 4. 2013 a  zajištění 
přípravných prací na stavbu májky dne 30. 4. 2013 v před večer pálení čarodějnic 

- dne 9. 5. 2013 od 19:00h proběhla na OÚ schůzka u kulatého stolu za spolupráce 
MAS – českomoravské pomezí prostřednictvím p. Vencovské na téma: Rozvoj 
naší obce- možnosti čerpání fin. prostředků z EÚ v letech 2014 – 2020 

- projednání záznamu o poskytnutí metodické pomoci od Ministerstva vnitra, odbor 
dozoru a kontroly veřejné správy, oddělení dozoru Jihlava – JUDr. Martina 



Hostomská na OÚ v Rosičce dne 16. 5. 2013 v 9.00 hodin. S výsledkem bez 
závad, pouze podána doporučení na uvádění samostatné usnesení. 

- Zavést evidenci vyhlášek vydaných obcí dle předloženého vzoru včetně jejich 
zakládání 

- upozornění na změnu svozu komunálního odpadu firmou ODAS, od 1. 5. 2013 se 
přechází na svoz 1x za 14 dní. Vývozní den se nemění. 

- Podána žádost obce Rosička o udělení souhlasu se zřízením nového pietního místa 
v obci Rosička na p. č. 489/2 ost. plocha v prostranství před kapličkou. Žádost byla 
zaslána na Ministerstvo obrany, odbor pro válečné veterány, nám. Svobody 471,  
160 01 Praha 6 Dejvice. Udělení souhlasného stanoviska se zřízením pietního místa 
– památníku pod kapličkou p.č. 489/2 v k.ú. Rosička, padlým z I. světové války – 
zaslané souhlasné vyjádření 

 
Zastupitelstvo obce, příslušné podle ustanovení par. 6, ods. 5 písm. e) zák. č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů:  
 
- Bere na vědomí návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Rosička v uplynulém 

období, doplněný a upravený na základě projednání s dotčenými orgány, Krajským 
úřadem kraje Vysočina a veřejností, uvedený v příloze č. 1  
 
5 hlasů pro 
0 nikdo se nezdržel  
0 nikdo proti 

 
II.   ZO jednomyslně a bez výhrad schvaluje: 
 

- Zprávu o uplatňování územního plánu Rosičky, v uplynulém období za použití par. 
55 odst.1 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů 

- plánované nejdůležitější úkoly v plánu rozpočtu pro r. 2013 
- veškeré účetní operace – návaznost příjmů a výdajů dle jednotlivých položek dle 

z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
- rozpočtové opatření č. 03/2013 (viz. Příloha) 
- činnost Výboru finančního a kontrolního též v návaznosti plnění z. č. 320/2001 Sb. 
- velmi dobré hodnocení zajištění kulturní akce – karneval pro děti, který se konal 

dne 16. 03. 2013 ve 15:00 hod. v budově OÚ 
- odhalení vybudovaného památníku obětem I. světové války v období 1914-1918 

dle zpracovaného návrhu a textu firmou Kamenosochařství – Cafourek, Žďár nad 
Sázavou. Žehnání celé akce se uskutečnilo 31. 5. 2013 od 19:00 hod.          

            -     finanční prostředky dle potřeb pro výrobu upomínkových dárků  na plánované  
                  akce v měsíci 07/2014 – 100leté výročí SDH a III. sraz rodáků (barvy, látky,  
                  rámečky, stuhy, lepidla, pastelky, fix, podložky a jiné … 

- skácení stromu na máj v obecním lese, včetně převozu na místo kde bude máj  
      stavěna tj. prostranství u hřiště. Stavění máje se uskutečnilo dne 30.4.2013  
- dne 30. 4. 2013 byla slavnostně postavena máj v předvečer akce – pálení 
čarodějnic, včetně nahlášení pálení ohně na HZS ul. Jamská ve Žďáře nad 
Sázavou. Pálení čarodějnic bylo spojeno s kulturní vložkou pro všechny přítomné. 

 
         -    uspořádání akce – III. kácení máje 8. 6. 2013 v 17:00 – občané byli informováni  



               pozvánkou. Celá akce se koná pod záštitou obce a SDH, byly poskytnuty potřebné  
               fin. prostředky. 
        -    v měsíci 04/2013 proběhlo očkování psů u OÚ v Rosičce  
        -    Proběhl svoz nebezpečného odpadu. Občané byli  o obou akcích 
        včas a řádně informováni formou letáků do domu, včetně zveřejnění na úřední desce OÚ 

- fin. částku na zajištění daru k významnému výročí člena ZO 
- schválení činnosti SPOZ při org. různých akcí, včetně návštěv obyvatel při jejich 

výročí, událostí, nemoci apod. 
- schvaluje podání žádosti na Městský úřad Žďár nad Sáz., odbor ŽP – odpadové    
       hospodářství – o udělení souhlasu k nakládaní s nebezpečným odpady   
- závěrečný účet za r. 2012 – Svazek obecních lesů Přibyslav 
- aktualizace údajů – přehled zdrojů požární vody na území obce Rosička s ust.   
      §29 odst.1 písm. k – zákona č. 133/1985Sb., v návaznosti Nařízení Rady Kraje    
      Vysočina č. 02/2013 
-  schválení smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Rosička a JMP-NET, 

s.r.o. Plynárenská 499/1 Brno – plynovodní přípojka č. 2101096- Rosička, včetně 
veškerého plynárenského zařízení na parcele č. 489/2 v délce 1,23 o výměře 
2,48m2 – dle geo. plánku č. 106-309/2012 ze dne 9. 11. 2012  

- Vyhláška č. 02/2012 o místních poplatcích s účinností dnem 12.6.2013 
Zveřejněno 12.6.2013 
Sejmuto       28.6.2013 
5 hlasů pro 
0 nikdo se nezdržel  
0 nikdo proti 
 

III.     ZO ukládá: 
 

- Prověřit zákon č. 416/2000 Sb., ohledně vypracování – Průkazu Energetické 
náročnosti budovy:  
Od 1. 1. 2013 – netýká se obce  

                   Od 1. 7. 2013 – objekty užívané veřejné moci (krajské, městské a obecní úřady, 
budovy hasičů a jiné vztažnou plochou větší než 500m2 

                    

- Zachovat tradici každoročního kladení věnce k pietnímu místu padlých z 1. 
Světové války v rámci dne odhalení památníku. Termín: do 31.5  

 
Závěrem:    
 
Jelikož nikdo nebyl proti ani se nezdržel hlasování a hlasování se zúčastnilo 100% poslanců 
ZO jednomyslně a bez výhrad veškeré usnesení schvaluje, včetně uložení jednotlivých úkolů. 
Výsledek hlasování byl vždy prováděn samostatně k jednotlivým bodům : 
  5 hlasů pro 
 0 nikdo se nezdržel  
 0 nikdo proti 

V Rosičce dne 12. 6. 2013 v 20:30 
 
 
 

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


