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 U s n e s e n í  
ze zasedání ZO Rosička číslo 40 ze dne 09. 06. 2010 

v 17.00 hodin  
 
 
 
 

I. ZO bere jednomyslně na vědomí zprávu 
= 
- veškeré účetní operace 
- o konání příštího zasedání ZO dne  
- výsledek průzkumných vrtů fi Envirex pro případnou realizaci výstavbu obecního 

vodovodu 
- ČSÚ Praha – územní přípravy sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 
- Asekol Praha – přehled ročního vyúčtování zpětného odběru za rok 2009 
- oznámení – zahájení o vydání změny č. 1 územního plánu obce Nížkov 
- zápis z výroční členské schůze LD Polná ze dne 31. 3. 2010  
- ověření majetkového stavu na MK Rosička – Česká Mez 
- změna vývozu – upozornění od 18. týdne svoz odpadu 1x za čtrnáct dnů, svoz bude 

probíhat v sudých týdnech 
- likvidace nahodilé těžby dřeva v obecním lese dle schválení na ZO č. 39 a uzavření 

na zasedání č. 40 
- Jednání členské schůze LD Polná dne 27. 5. 2010 

- zrekonstruovaná cesta „Panská“ ve vlastnictví LD 
- projednání plánování akce MěÚ Polná – na odbahnění rybníka „Kukle“ – plocha 
při HZP 10,3 ha, objem vody při HZP 210000m³ 
- rekonstrukce spodní výpusti, hráze a bezpečnostního přelivu 
- včetně ponechání litorální zóny za rybníkem ve formě vodní tůně 
- podrobné projednání výkresové dokumentace, včetně textové části dokumentace 
par. č. 806/2 v k.ú. Polná prostřednictvím LD Polná 
ZO nemá námitek a vydává předběžné souhlasné stanovisko 

- výsledky voleb do Poslanecké sněmovny „Parlamentu ČR“ ve dnech 28. a 29. 5. 10 
- rozpočet a závěrečnou zprávu za rok 2009 a rozpočet na rok 2020 – Svazek 

obecních lesů Přibyslav 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
II.  ZO jednomyslně a bez výhrad schvaluje: 
 
   -    bod jednání – usnesení ve věci elektronické spisové služby 
   -    ke každému projednávanému bodu programu – vždy samostatné usnesení 

         -    veškeré účetní operace, návaznost všech příjmů a výdajů dle jednotlivých položek za   
               období od 8.4. do 9.6. 2010 
         -    včetně kontroly účetních operací v pokladní knize do 9.6.2010 (viz zápis) 

- neustále rostoucí požadavky na administrativu a zajišťování nových činností včetně 
finančních nákladů pro nákup kancelářských potřeb (papír, obálky, tiskařská barva a 
jiné) 

- výsledek Voleb do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – květen 2010 
- výsledek prací v lokalitě „Pavlíkova skalka“ firmou Envirex (Na vrškách) 
- ukončení veškeré údržbové práce v obecním lese, likvidace nahodilé těžby a polomu 

po zimě včetně veškerého úklidu lesa, aby nemohlo dojít k výskytu brouka kůrovce 
a tím znehodnocení kvalitního dřeva. 

          Vytěžené množství dřevní hmoty, ohodnocení a provedení kontroly za účasti 
pracovníků zástupce obce a lesního hospodáře ing. Lukeše – nebylo vzneseno 
žádných připomínek.  

- Zajistit skartaci dokumentace obce včetně předání důležitého archivního materiálu 
do  archiválie Okresního archivu do října 2010 

- Znovu projednána otázka vystoupení obce z SMO Praha – ZO jednomyslně a bez 
výhrad ukončuje členství v SMO za rok 2010 a to převážně z hlavního důvodu: 
snížení finančních nákladů na provozní otázky obce. Jedná se o malou obec a 
stanovený nynější poplatek členství SMO pokryje dvouměsíční vývoz PDO od 
obyvatel, které je pro obec závazné.  

- ZO předběžně schvaluje budoucí záměr na pronájem rybníka „Kukle“ pro Město 
Polná za smluvně specifikovaných podmínek 
- ZO předběžně schvaluje záměr realizace – plánované stavební akce – odbahnění a 
obnova rybníka „Kukle“ na parcele číslo 806/2 o výměře 10,3 ha v k.ú. Polná za 
smluvně zabezpečením veškerých závazných a podstatných ukazatelů, které budou 
závazné pro Město Polná 

         -     ZO Rosička - upozorňuje, že podle § 21 odst. 4 z.č. 491/2001 Sb., zákona o obcích, 
je nutný potřebný počet podpisů na peticích k podpoře kandidátní listiny nezávislého 
kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů. 
          Jedná se o % podpisů z počtu obyvatel obce přihlášených k trvalému pobytu 
k 1.1.2010 – do 500 obyvatel … 5% nejméně – 7%. Počet obyvatel obce Rosička ke dni 
1.1.2010 činil 50. 

         -     ukončení veškeré údržbové práce v obecním lese, tj. likvidace nahodilé těžby a 
polomu po zimě včetně provedení kontroly za účasti zástupců obce a lesního hospodáře 
ing. Lukeše – nebylo vzneseno žádných připomínek 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
III.  ZO jednomyslně ukládá: 
 
- ověřit a sjednat podmínky na zajištění fin. prostředků pro rok 2011 pro vrt 

vodovodu ve finančním nákladu cca 300000,- Kč 
Termín: květen 2011 

- zaslat kopii Usnesení na SMO Praha, ul. 5.května – ukončení členství SMO 
Termín: 11. 6. 2010 

 
 
 
 
……………………………..                                                  ……………………………… 

            starosta                                                                                     místostarosta 


