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ZÁPIS O PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE č.17 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rosička konaného dne 2.6.2021 v kanceláři 

obecního úřadu na adrese Rosička 20, 592 12  
 

Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hod a skončeno v 19:30 hod. Z celkového počtu 5 zastupitelů byly 

přítomny 3 osoby. Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou dobu zasedání.  

 Přítomní zastupitelé: Gabriela Filipi, Ing. Petr Poul, MVDr. Martin Jaroš 

 Nepřítomní zastupitelé: Jaroslav Zikmund, Lucie Kolínská 

Program:  

1. Zahájení, navržení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu, schválení popř. doplnění 
programu zasedání  

2. Rozpočtové opatření č. 2   
3. Mikroregion Žďársko 
4. LD Polná 
5. Žádost o dotaci na projekt opravy rybníka 
6. Různé- pasport budovy OÚ, kladení věnců, coma-internet, mobilní rozhlas, výročí rozhledna 
7. Výměna oken a dveří na budově OÚ a požární zbrojnice 
8. Záměr na pronájem spodního rybníka 

       9.   Mimořádné zastupitelstvo obce 28.6.2021 
 
1. Zahájení, navržení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu, schválení (doplnění) programu 
jednání 
 

Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu 

Zapisovatelem pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce je určena Gabriela Filipi  

Ověřovateli zápisu byli navrženi  Ing. Petr Poul, MVDr. Martin Jaroš 

Hlasování 

Pro: 3  proti: 0  zdržel se: 0 

Zastupitelstvo schválilo ověřovatele zápisu   

Schválení, popř. doplnění programu 

Nebyl vznesen žádný návrh na doplnění programu zasedání. Následně bylo hlasováno o programu 

zasedání. 

Hlasování o schválení programu zasedání zastupitelstva obce: 
Pro: 3              proti: 0              zdržel se: 0 
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen tak, jak je uvedeno shora. 

2. Rozpočtové opatření č. 2 
Starostka obce seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 2, schváleným dne 31.03.2021, 

které je přílohou zápisu.  
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Zastupitelstvo bere rozpočtové opatření na vědomí. 

3. Mikroregion Žďársko 
Zastupitelstvo obce Rosička projednalo stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Žďársko.  
 
Hlasování: 
Pro: 3         proti: 0  zdržel se: 0 
Přijato usnesení:  Zastupitelstvo obce Rosička schvaluje vstup do dobrovolného svazku obcí Mikro-
region Žďársko. 
 
4. LD Polná 
Starostka obce Rosička seznámila zastupitele obce s výsledky výroční schůze LD Polná. Zápis z jed-
nání je součástí zápisu.        
 
Zastupitelstvo obce Rosička bere na vědomí výsledky výroční schůze LD Polná 
 
5.  Žádost o dotaci na projekt opravy návesního rybníka 
Starostka obce Gabriela Filipi předložila zastupitelům obce podanou žádost na dotaci na projekt na 
obnovu návesního rybníka. Kopie žádosti je součástí zápisu. 
 
Hlasování: 
Pro: 3         proti: 0  zdržel se: 0 
Přijato usnesení:  Zastupitelstvo obce Rosička souhlasí s podáním  žádosti o dotaci na projekt na 
obnovu návesního rybníka. Kopie žádosti je součástí zápisu. 
 
 
6. Různé- pasport budovy OÚ, kladení věnců k pomníku padlých, coma-internet- výměna stožáru 
antén na budově obecního úřadu, zřízení mobilního rozhlasu, Rozhledna- výročí 
Zastupitelé obce projednali organizační otázky chodu obce 
 
Hlasování: 
Pro: 3         proti: 0  zdržel se: 0 
Přijato usnesení:   
 
7.  Výměna oken, dveří a vrat na budově OÚ a požární zbrojnice 
Starostka obce Gabriela Filipi předložila zastupitelům obce cenové nabídky na plánovanou výměnu 
oken, dveří a vrat na budově OÚ a hasičské zbrojnici. Projednána byla cenová nabídka firmy Okna 
Macek . Firma Okna Macek nabízí provedení prací za cenu 160 109 Kč a požaduje zaplacení zálohy 
předem.  Na projekt budou použity dotace Kraje Vysočina. 
 
Hlasování: 
Pro: 3         proti: 0  zdržel se: 0 
Přijato usnesení: Zastupitelstvo obce Rosička schvaluje dodavatele opravy na budově OÚ a to fir-
mu Okna Macek s cenou 160 109 Kč a souhlasí se zaplacením zálohy předem dle dohodnutých 
podmínek.  
 
8. Záměr na pronájem spodního rybníka 
Zastupitelstvo obce projednalo přijatou žádost o pronájem obecního rybníka u autobusové zastáv-
ky pro soukromé (nekomerční) účely. Žádost je součástí zápisu.   
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 Hlasování: 
Pro: 3         proti: 0  zdržel se: 0 
Přijato usnesení: Zastupitelé obce schvalují vyhlášení záměru na pronájem rybníka u autobusové 
zastávky pro soukromé (nekomerční) účely.  
 
 
 9.   Mimořádné zastupitelstvo obce 28.6.2021 
Starostka obce Gabriela Filipi svolala mimořádné ZO na 28.6.2021 v 18.00 hodin. Programem zase-
dání bude schválení závěrečného účtu obce a zajištění voleb do Parlamentu ČR. 
 
Zastupitelé obce berou na vědomí termín mimořádného ZO dne 28.6.2021 v 18.00 hodin. Progra-
mem zasedání bude schválení závěrečného účtu obce a zajištění voleb do Parlamentu ČR. 
 

V Rosičce dne 2.6.2021 

 

Zapsal:  

Ověřovatelé zápisu:  

 

Podpisy: 

Starosta:  

Podpis: 


