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ZÁPIS O PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE č.25 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rosička konaného dne 7.9.2022 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 4 osoby. Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou dobu zasedání.  

 Přítomní zastupitelé: Gabriela Filipi, Ing. Petr Poul, Lucie Kolínská, Jaroslav Zikmund 

 Nepřítomní zastupitelé: MVDr. Martin Jaroš 

Program:  

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

2. Rozpočtové opatření č. 3/2022 
3. Činnost kontrolního a finančního výboru 
4. Různé 
5. Volby do zastupitelstva obce 
6. 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 určena Gabriela Filipi  

Ověřovateli zápisu byli navrženi Ing. Petr Poul, Lucie Kolínská 

Hlasování 

Pro: 4  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: 4              proti: 0              zdržel se: 0 
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen tak, jak je uvedeno shora. 

 

2. Rozpočtové opatření č.3/2022 
Starostka obce seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 3 ze dne 31.7.2022, které je pří-
lohou zápisu. Zastupitelstvo bere rozpočtové opatření na vědomí. 
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Hlasování: 
Pro: 4         proti: 0  zdržel se: 0 
Přijato usnesení:   
 
 
3. 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. 

 
Hlasování: 
Pro: 4         proti: 0  zdržel se: 0 
Přijato usnesení:  
 
4. Různé 
- Zastupitelé obce se dohodli, že nově narozeným občánkům budou poskytnuty věcné dary 

v hodnotě max. 1100,- Kč.   
- Zastupitelé obce stanovili datum plánované akce pro místní seniory na 2.12.2022. 
- Zastupitelé obce se domluvili na zadání zhotovení pasportu místních komunikací. 
- Starostka obce informovala o průběhu schůze LD Polná (zápis je přiložen) a o činnosti svazku 

obcí Mikroregion Žďársko. 
- Plánovaná rekonstrukce návesního rybníka začne v měsíci říjnu 2022. 
- Úpravy veřejného prostranství pod kapličkou a ve svahu pod obecním úřadem započnou v mě-

síci říjnu 2022. 
 
 
5. Volby do zastupitelstva obce 
- Starostka obce oznámila členům volební komise termín konání školení předsedů, místopředse-

dů a zapisovatelů volebních komisí dne 15.9.2022 v 9.00 hodin v kulturním domě ve Žďáře nad 
Sázavou. 

- Zapisovatelem volební komise je dle dřívějšího jmenování Simona Dvořáková. 
 
 
6. Diskuse 
 
 

 

 

Zapsal:  

Ověřovatelé zápisu:  

Podpisy: 

Starosta:  

Podpis: 


