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Usnesení
ze zasedání Zo č. 4| ze dne 28.7.20|0

Zo bere na vědorní:
. mimořádne r,,eterinární opatření * nařízení č. i3lt (} * varroáza včel

;:.l"ff);i[f;]l" 
-oznámení záměru o udeleni povoleni ul,.iimii z CHK.

. průběžné plnění...}Iarmonogrirm1 úk'ol.u.a |hůt pro volby do zastupitelstev obcía konání II. voleb do Senát; ve dnech ls. a r-á."iň. lu, o

ffi.'ffienclu 
zprávu o plnění usnesení. zprár'u o činnosti otj cld posledniho

- inenování zapisor'arele OVK {$ l 7 odst. Ó zákona). žádost nranželtlJarošový.ch e p. l: * r,e včci z'i;zenivěcného břemene aprťrjezdu po části par"cel.v'pozerrrku č. 489i2 v k' ú' Rosička. veškeré účetní operace veetne hospodaření clbce u *i'.un.,, majetku

Zo iednomys|ně a bez vÝhracl schvaluje:
- ke kaŽdénru prcl.jednávanémr.r btrd

usneseni 'rL,. ' 'Ll|. lavd|lgmu 
otldu programu'ie r 'Ždy pí.i iato samostatné

. realizaci výstavby. bazónu t1'p..AZUR0 405 DI,""or,ál na p'č. 489/7o výměře117rnz rra v|astnítrr pozenrkrr.u RD Č.p. l4
- p|něrri a zajiŠtbváni'vie1h 

Ík:,l: ryd'l: s 49ll0l Sb'. příprava a podríníkandidátrrí Iistiny'. včetně plněni funt* 
' 

n'.rip*'-''"rů,.
- veŠkeré hosptldaření obce. spolu s.iednotiivýnri úkon}, ve vŠech odvětvích _včnována na ochranu ma.ietku obcc'. účetni np..*. i.ou konzultovány asamostatně schvalor.átrr.
. vytvoř.e'ní l volebrrího obvodu ($27 tlclst' l zákona)pro obec Rosička. včetněz-veřejnění potřebného poČtu pojpisů na petici

Zr'eře.iněntl na úředrrí ďesce: io. á. :oro
. vydat rozhcldnutí o povolení skácení 2 ks. přerostlý'ch stříbrných smrků na

íT#j;,'u. 
42 přeci RD č.p' i l (p. Par.lít) ar.'p"i'"r".r. stanovených

- zaslat odpověd"na Žádost rrranŽelů .laroŠor.ých č.p. 12 ze dne 7.7.2010 potÍ č.i.j8/2010 na stylizaci tcrto Žádosti a následnÉ 
'J.'r**i 

poJ.upu v případěuděleného či neuděleného scluhlasu zřízení uecného.bremene průchodu aprůjezdu na části parcel-v č. 489/2 v obci u k.u. no,leka l' majetku obce avýlučně na náklad1.Žadátele" včetně z'ařízeníclle stanov]ených podmínek obce. zabez,pečení karrdirlátní listin.v pro Volby der zastupitelstva obce .. Za obeckrásnější."

- rozpoČtove opatřen í 212()1t,)

íI.



ru. Zo uk|ádá:

- věnovat pozotnost a zajištěni plnění harmonogramu úkolů podle $ 491101 Sb.'
a pÍípr av a a p o ďání kandidátní li stiny
Termín: pruběŽně

Místostarosta Starosta


