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ZÁPIS O PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE č.19 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rosička konaného dne 1.9.2021 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. Mikroregion Žďársko- vstup do svazku 
3. Žádost o dotaci na projekt opravy rybníka 
4. Určení zastupitele pro spolupráci v procesu pořizování územního plánu 
5. Nové obecně závazné vyhlášky o odpadech 
6. Činnost kontrolního a finančního výboru 
7. Žádost o odprodej pozemku 
8. Smlouva o pronájmu dolního rybníka 
9. Různé 
10. Výměna oken a dveří na budově OÚ a požární zbrojnice 
11. Volby do Parlamentu ČR 
12. 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 MVDr. Martin Jaroš  

Ověřovateli zápisu byli navrženi Ing. Petr Poul, 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. 
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2. Mikroregion Žďársko- vstup do svazku 
Obec Rosička schvaluje smlouvu o založení dobrovolného svazku obcí ,,Mikroregion  Žďársko“ 
Obec Rosička schvaluje stanovy dobrovolného svazku obcí ,,Mikroregion  Žďársko“, jež jsou nedíl-
nou součástí smlouvy o založení DSO ,,Mikroregion  Žďársko“ 
Obec Rosička pověřuje starostku obce paní Gabrielu Filipi zastupováním obce Rosička na jednání 
DSO ,,Mikroregion  Žďársko“. 
 
Hlasování: 
Pro: 5         proti: 0  zdržel se: 0 
Přijato usnesení:  Obec Rosička schvaluje smlouvu o založení dobrovolného svazku obcí 
,,Mikroregion  Žďársko“. 
Obec Rosička schvaluje stanovy dobrovolného svazku obcí ,,Mikroregion Žďársko“, jež jsou nedíl-
nou součástí smlouvy o založení DSO ,,Mikroregion  Žďársko“. 
Obec Rosička pověřuje starostku obce paní Gabrielu Filipi zastupováním obce Rosička na jednání 
DSO ,,Mikroregion  Žďársko“. 
 
 
3. Žádost o dotaci na projekt opravy rybníka 
Starostka obce Rosička oznámila zastupitelům obce podání žádosti o dotace na obnovu návesního 
rybníka na Ministerstvo zemědělství ČR. 
 
Zastupitelstvo obce Rosička bere na vědomí podání žádosti o dotace na obnovu návesního rybníka 
na Ministerstvo zemědělství ČR. 
 
 
4. Určení zastupitele pro spolupráci v procesu pořizování územního plánu 
Zastupitelstvo obce Rosička schvaluje jako určeného zastupitele paní Gabrielu Filipi, která bude 
spolupracovat ve volebním období 2018-2022 s pořizovatelem v procesu pořizování územně plá-
novací dokumentace obce Rosička v souladu se Zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 
Hlasování: 
Pro: 5         proti: 0  zdržel se: 0 
Přijato usnesení: Zastupitelstvo obce Rosička schvaluje jako určeného zastupitele paní Gabrielu 
Filipi, která bude spolupracovat ve volebním období 2018-2022 s pořizovatelem v procesu pořizo-
vání územně plánovací dokumentace obce Rosička v souladu se Zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
5. Nové obecně závazné vyhlášky o odpadech 
Od 1.1.2021 platí nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. V souladu s tímto zákonem jsou připra-
veny nové obecně závazné vyhlášky reagující na novou legislativu. Zastupitelstvo obce Rosička pro-
jednalo vyhlášku č. 01/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství a vyhlášku č. 
02/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Obě vyhlášky jsou účin-
né od 1.1.2022. 
 
Hlasování: 
Pro: 5         proti: 0  zdržel se: 0 
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Přijato usnesení: Zastupitelstvo obce Rosička schvaluje vyhlášku č. 01/2021 o stanovení obecního 

systému odpadového hospodářství a vyhlášku č. 02/2021 o místním poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství s účinností od 1.1.2022. 

 
 
6. Činnost kontrolního a finančního výboru 
Předsedové kontrolního a finančního výboru předložili zastupitelstvu zápisy z provedených kontrol. 

Zastupitelstvo je projednalo a vzalo na vědomí.  

 

Ze zápisů nevyplynuly žádné úkoly pro zastupitelstvo. 

 

 

7. Žádost o odprodej pozemku 
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o odprodej obecního pozemku č. parc. 521 podanou dne  
2. 8. 2021 panem Martinem Fukačem a paní Lenkou Kubíkovou. Žádost byla zamítnuta. Žádost je 
součástí zápisu. 
 
Hlasování: 
Pro: 0         proti: 5  zdržel se: 0 
Přijato usnesení: Zastupitelstvo obce Rosička jednohlasně zamítlo odprodej obecního pozemku  
č. parc. 521. 
 
 
8. Smlouva o pronájmu dolního rybníka 
 
Starostka obce informovala zastupitele o sepsání smlouvy s panem Rudolfem Isaidesem 

z Radešínské Svratky na pronájem obecního rybníka v souladu s vyhlášeným záměrem a za do-
hodnutých podmínek z předchozího zasedání. 
 
Zastupitelstvo obce Rosička bere informace na vědomí.  
 
 
9. Různé 
Zastupitelé obce projednali organizační otázky obce. 

 

 

 

10. Výměna oken a dveří na budově OÚ a požární zbrojnice 

Starostka obce informovala zastupitele o sepsání smlouvy s firmou Okna Macek na výměru stávají-

cích oken, dveří a garážových vrat na budově OÚ a hasičské zbrojnice dle dohodnutých podmínek 

na zastupitelstvu obce dne 28.6.2021.  

 

Zastupitelstvo obce Rosička bere informace na vědomí.   
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11. Volby do Parlamentu ČR 
Starostka obce oznámila členům volební komise termín konání školení předsedů, místopředsedů a 
zapisovatelů volebních komisí dne 21.9.2021 v 9.00 hodin v kulturním domě ve Žďáře nad Sázavou 
 

12. Diskuze 

V Rosičce dne 1.9.2021 

Zapsal:  

Ověřovatelé zápisu:  

 

Podpisy: 

Starosta:  

Podpis: 


