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ZÁPIS O PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE č.21 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rosička konaného dne 15.12.2021 

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, Jaro-

slav Zikmund 

 Nepřítomní zastupitelé:  

Program:  

1) Zahájení, navržení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu, schválení popř. doplnění pro-

gramu zasedání 

2) Schválení Zprávy č. 3 pro Územní plán 

3) Smlouva o uložení odpadu na skládce Ronov 

4) Vyúčtování těžby v obecním lese 

5) Hodnocení činnosti kontrolního a finančního výboru 

6) Rozpočtové opatření č.6 

7) Limit výběru do pokladny pro rok 2022 

8) Schválení rozpočtu na rok 2022 

9) Vyúčtování dotací  

10) Rozpis na ZO pro rok 2022 

11) Zpráva LD Polná 

12) Směrnice a účtový rozvrh pro rok 2022 

13) Dodatek smlouvy Mikroregion Žďársko 

 

1. Zahájení, navržení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu, schválení (doplnění) pro-

gramu 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 a Lucie Kolínská 

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. Schválení Zprávy č. 3 pro Územní plán 

- Zastupitelstvo obce Rosička  projednalo   Zprávu č. 3 o uplatňování Územního plánu Rosička v 

uplynulém období za použití § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a staveb-

ním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

Hlasování: 

Pro: 5  proti: 0  zdržel se: 0 

Přijato usnesení: - Zastupitelstvo obce Rosička po projednání  s ch v a l u j e  Zprávu č. 3 o uplat-

ňování Územního plánu Rosička v uplynulém období za použití § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

3. Smlouva o uložení odpadu na skládce Ronov 

- Obec Rosička uzavřela smlouvu o uložení odpadu na skládce Ronov. 

 

Hlasování: 

Pro: 5  proti: 0  zdržel se: 0 

Přijato usnesení: Zastupitelstvo obce Rosička bere na vědomí  uzavření smlouvy o uložení odpadu 

na skládce Ronov   

 

 

4. Vyúčtování těžby v obecním lese 

- Proběhlo vyúčtování těžby v obecním lese z důvodu kůrovcové kalamity. Částka za těžbu je evi-

dována a zaúčtována v pokladně OÚ. Zastupitelstvo obce bere informace na vědomí. 

 

 

5. Hodnocení činnosti kontrolního a finančního výboru 

Předseda kontrolního a finančního výboru předložil zastupitelstvu zápisy z provedených kontrol. 

Zastupitelstvo obce Rosička zápisy projednalo a vzalo je na vědomí.  

 

Hlasování: 

Pro: 5  proti: 0  zdržel se: 0 

Přijato usnesení: Ze zápisů nevyplynuly žádné úkoly pro zastupitelstvo. 

 

 

6. Rozpočtové opatření č.6 

Starostka obce seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 6, schváleným dne 30.11.2021, 

které je přílohou zápisu.  

 

Zastupitelstvo obce bere rozpočtové opatření na vědomí. 

 

 

7) Limit výběru do pokladny pro rok 2022 

- Zastupitelé obce Rosička projednali libovolný výběr limitu z běžného účtu do pokladny pro rok 

2022 v závislosti prostředků na účtu. 

 

Hlasování: 

Pro: 5  proti: 0  zdržel se: 0 

Přijato usnesení: Zastupitelé obce Rosička schválili libovolný výběr limitu z běžného účtu do po-

kladny pro rok 2022 v závislosti prostředků na účtu.  
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8) Schválení rozpočtu na rok 2022 

Schválení rozpočtu obce Rosička pro rok 2022 

Návrh zveřejněn od 5.11.2021 do 15.12.2021 

Schválen 15.12. 2021 a zveřejněn 18.12.2021 

 

Zastupitelstvo obce Rosička na svém zasedání dne 15.12.2021 schválilo ROZPOČET NA ROK 

2022. Závazným ukazatelem pro schválený rozpočet je paragraf. Schválený rozpočet se oproti ná-

vrhu liší v těchto položkách: 

- 1345 Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, nová položka místo zrušené po-

ložky 1340 

- 4112 Dotace z Kraje Vysočina na činnosti OÚ 

- 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 

- 6121 Vodní díla v zemědělské krajině - Budovy, haly a stavby 

- 5154 Elektrická energie 

- 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poj. 

- 5021 Činnost místní správy - ostatní osobní výdaje 

 

Rozpočet byl v příjmové části upravený na základě zjištěných informací (vyšší nájemné z LD Polná 

a vyšší daňové příjmy), které v době sestavování návrhu rozpočtu nebyly známy. Adekvátně byla 

upravena výdajová část rozpočtu, zejména jako reakce na všeobecný růst cen. Schválený rozpočet 

je v listinné podobě k dispozici v kanceláři obecního úřadu. 

 

Hlasování: 

Pro: 5  proti: 0  zdržel se: 0 

Přijato usnesení: Zastupitelstvo obce Rosička schvaluje ROZPOČET NA ROK 2022 ve výši 

1 324 500 Kč, který je přílohou zápisu. Závazným ukazatelem pro schválený rozpočet je paragraf.  

 

 

9) Vyúčtování dotací  

- 15 671,- Kč dotace na pokrytí voleb do PS Parlamentu ČR 

- 100 000,- Kč dotace z fondu Kraje Vysočina na výměnu oken a vrat budovy obecního úřadu 

/ hasičské zbrojnice (ještě není uzavřeno) 

- 5 800,- Kč finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity 

 

Zastupitelstvo obce Rosička bere informace o přijatých dotacích na vědomí. 

 

 

10) Rozpis na ZO pro rok 2022 

- Zastupitelé obce projednali a schválili plán zasedání zastupitelstva obce na rok 2022 

 

Hlasování: 

Pro: 5  proti: 0  zdržel se: 0 

Přijato usnesení: Zastupitelé obce schvalují plán zasedání zastupitelstva obce na rok 2022 

 

 

11) Zpráva LD Polná 

- Starostka obce informovala zastupitele o průběhu jednání na členské schůzi LD Polná a  předložila 

zastupitelům k seznámení zápis ze schůze. 

Zastupitelstvo obce Rosička bere informace na vědomí. 
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12) Směrnice a účtový rozvrh pro rok 2022 

Novými dodatky ke směrnici obce bude Účtový rozvrh pro rok 2022 a také dodatek ke směrnici o 

cestovném. Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a sta-

novení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad se bude řídit no-

vou vyhláškou účinnou od 1.1.2022.  

 

Zastupitelstvo obce Rosička bere informace na vědomí. 

 

 

13) Dodatek smlouvy Mikroregion Žďársko 

Zastupitele obce Rosička projednali a schválili dodatek smlouvy:  

- Předseda: Ing. Martin Mrkos, ul. Štursova 1521/14, 591 01 Žďár nad Sázavou, 

narozen 26.5.1984 

- Místopředseda: MVDr. Zdeněk Křivánek, ul. Potoční 332, 592 14 Nové Veselí, 

narozen 22.6. 1962 

 

Hlasování: 

Pro: 5  proti: 0  zdržel se: 0 

Přijato usnesení: Obec Rosička schvaluje dodatek č.1 ke stanovám dobrovolného svazku obcí 

,,Mikroregion Žďársko“, které je nedílnou součástí smlouvy o založení DSO ,,Mikroregion Žďár-

sko“. 

 

 

 

 

V Rosičce dne 15.12.2021 

 

 

Zapsal:  

Ověřovatelé zápisu:  

 

Podpisy: 

Starosta:  

Podpis: 


