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ZÁPIS O PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE č.18 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rosička konaného dne 28.6.2021 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 bylo 

přítomno 5 osob. Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou dobu zasedání.  

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

Zikmund 

 Nepřítomní zastupitelé:  

Program:  

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

2. Rozpočtové opatření č. 3  
3. Výsledky kontroly hospodaření obce za rok 2020  
4. Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu obce za rok 2020  
5. Volby do Parlamentu ČR- jmenování zapisovatele  
6. Záměr na pronájem rybníka  
7. Diskuse 

 
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 určen Ing. Petr Poul  

Ověřovateli zápisu byli navrženi Lucie Kolínská, Gabriela Filipi 

Hlasování 

Pro: 5  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: 5              proti: 0              zdržel se: 0 
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen tak, jak je uvedeno shora. 

2. Rozpočtové opatření č. 3 
Starostka obce seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 3, schváleným dne 28.6.2021, 
které je přílohou zápisu.  
 
Zastupitelstvo bere rozpočtové opatření na vědomí. 
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3.  Výsledky kontroly hospodaření obce za rok 2020  
Starostka obce Rosička seznámila zastupitele obce s průběhem a výsledky kontroly hospodaření 
obce za rok 2020. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí zápisu. 
 
Zastupitelstvo obce Rosička bere na vědomí výsledky kontroly hospodaření obce za rok 2020. 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí zápisu. 
 
4. Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu obce za rok 2020  
 
Závěrečný účet obce za rok 2020 
Zastupitelstvo obce projednalo Závěrečný účet obce za rok 2020 zpracovaný účetní obce Anitou 
Sobotkovou. 
Hlasování: 
Pro: 5         proti: 0  zdržel se: 0 
Přijato usnesení: Zastupitelstvo obce Rosička schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2020 bez vý-
hrad. 
 
Hospodaření obce v roce 2020 – účetní závěrka 
Zastupitelstvo obce Rosička projednalo účetní závěrku roku 2020. K projednání účetní paní Sobot-
ková předložila zastupitelstvu tyto podklady týkající se roku 2020: Rozvahu, Výkaz zisku a ztrát, 
Přílohu, Roční zprávu o provedení finančních kontrol, Zprávu z přezkumu hospodaření, Inventari-
zační zprávu a doplňující informace vyžádané schvalujícím orgánem. 
 
Hlasování: 
Pro: 5         proti: 0  zdržel se: 0 
Přijato usnesení: Zastupitelstvo obce Rosička schvaluje účetní závěrku za účetní období roku 2020 
sestavenou k 31.12.2020 bez výhrad. 
 
 
5. Volby do Parlamentu ČR- jmenování zapisovatele  
Starostka obce stanovila minimální počet členů okrskové volební komise a jmenovala zapisovatele 
volební komise voleb do Parlamentu České Republiky 2021 paní Lucii Kolínskou. 
 
Hlasování: 
Pro: 5         proti: 0  zdržel se: 0 
Přijato usnesení:  Zastupitelstvo obce Rosička bere na vědomí jmenování zapisovatele volební ko-
mise voleb do Parlamentu České Republiky 2021 paní Lucii Kolínskou. 
 
 
6. Záměr na pronájem rybníka  
K vyhlášenému záměru na pronájem rybníka v obci byla podána pouze jedna žádost. Zájemcem o 
pronájem je pan Rudolf Isaides z Radešínské Svratky.  Zastupitelstvo obce Rosička projednalo 
podmínky Smlouvy o pronájmu rybníka, dohodlo se na výši nájemného v částce 100 Kč za rok. Se 
zájemcem bude sepsána smlouva o pronájmu dle dohodnutých podmínek.  
 
Hlasování: 
Pro: 5         proti: 0  zdržel se: 0 
Přijato usnesení: Zastupitelstvo obce Rosička schvaluje sepsání Smlouvy o pronájmu rybníka u 
autobusové zastávky v obci Rosička s panem Rudolfem Isaidesem z Radešínské Svratky s výší ná-
jemného 100 Kč ročně.  
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7. Diskuse 
Zastupitelé obce projednali organizační otázky chodu obce 
 
 
 

V Rosičce dne 28.6.2021 

 

 

Zapsal:  

Ověřovatelé zápisu:  

 

Podpisy: 

Starosta:  

Podpis: 


