Usnesení
ze zasedání ZO č. 33/2014 ze dne 19. 3. 2014
I.

ZO bere na vědomí:
-

veškeré účetní operace, včetně celého hospodaření obce
zprávu o zajištění plnění plánu rozpočtu pro rok 2014
zahájení přezkoumání hospodaření obce za r. 2013 odborem kontroly Kr. úřadu kraje Vysočina
v Jihlavě se konalo 28. 2. 2014.
proběhlo uspořádání II. Rosičského MASOPUSTU v sobotu dne 22. 2. 2014, sraz maškar na OÚ
ve 14:00hodin
informaci o vybrané výši finančních prostředků na akci tři králové, která proběhla v naší obci dne
11. 1. 2014
v měsíci 04/2014 bude organizován svoz nebezpečného odpadu. Veřejnost bude včas
informována formou letáku
změna komunálního odpadu kdy v obci dochází s platností vývozu od 18. týdne na svoz PDO 1x
za 14 dní
volby do evropského parlamentu ve dne 23.5-24.5. 2014
ZO jednomyslně a bez výhrad schvaluje:
- plánované nejdůležitější úkoly v plánu rozpočtu pro r. 2014
- veškeré účetní operace – návaznost příjmů a výdajů dle jednotlivých položek dle z.č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech
- opis schváleného upraveného rozpočtu obce dle ustanovení § 84 odst.2 písm.b) zákona o obcích
zveřejněno od 4. 3. 2014 do 19.3. 2014
- zveřejnění závěrečného účtu včetně zůstatku na běžném účtu za r. 2012 dle §17 z. č.250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech
ZO souhlasí s celoročním hospodařením obce a to bez výhrad
zveřejněno od 28. 2. 2014 do 19. 3. 2014
- zveřejnění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2013 – KrÚ detašované
pracoviště Žďár nad Sázavou, odbor kontroly dne 28. 2. 2014
-nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky – v souladu z. č. 420/2004 Sb., o přezkum
v hospodaření
zveřejněno od 28.02.2014 do 19.03.2014
součastně schvalujeme účetní závěrku za období r. 2013 dle vyhlášky (VÚJ)
jelikož k výše uvedeným bodům nebyly vzneseny žádné ústní či písemné připomínky a jiné
podněty. Bylo přijato k výše uvedeným bodům schválené usnesení a to bez výhrad
- činnost Výboru fin. a kontrolního též v návaznosti plnění z. č. 320/2001 Sb.,
- zápis do obecní kroniky za r. 2013
- přípravné práce na zahájení oslavy jarních svátků, výzdoba obce
kraslicemi u obecního úřadu. Na tuto akci budou použity kraslice z roku 2013.
- přípravné práce – výběr a skácení stromu na máj v obecním lese, včetně převozu
na místo kde bude máj stavěna tj. prostranství u hřiště. Termín bude upřesněn.

II.

-

jednotlivé úkony na kvalitní zabezpečení oslav –
100-letého výročí založení SDH a III. sraz rodáků ve dnech 18. 7. a 19. 7. 2014
1. vyhotovení žádosti o sponzorský dar
2. zpracován návrh pozvánky a výše uvedené akce
3. oslava 100let založení SDH - proběhne 18.7. 2014 v jídelně AGRO a.s. Sázava
v 18:00 hodin za doprovodu hudby pod názvem DUO MUSIC Martin Hříbek, Sázava
4. zajistit uzávěrku silnice přes obec a to od autobusové čekárny a od Nížkova po dobu
jedné hodiny
5. zajištění archivace na DVD
6. zajištění fotografa na sraz rodáků - společná fotografie

dne 30. 4. 2014 sraz na akci stavění máje předvečer akce – pálení čarodějnic včetně
nahlášení pálení ohně na HZS ul. Jamská ve Žďáře nad Sázavou
- uspořádání akce – III. kácení máje v měsíci 06/2014 – přesný termín a hodina bude
upřesněna na zasedání SDH – občané budou informováni pozvánkou, případné fin.
náklady budou projednány na zasedání ZO v měsíci 06/2014 – termín - Sobota
- 21.3. 2014, v 16.30 proběhne očkování psů u OÚ v Rosičce, poplatek 80,- Kč, očkovací průkaz
s sebou.
v měsíci dubnu 04/2014 proběhne svoz nebezpečného odpadu, občané budou
včas a řádně informováni formou letáků
- Zveřejnění schválené účetní závěrky v návaznosti na vyhlášku č. 220/2013, které využili své
právo dle §12 - podle § 4 odst. 8 písm. W - zákona o účetnictví, §85 písm. B/ z. č.
128/2000Sb., o obcích, a dále podle § 5, 6, 11indetifikace osob jmenovitě
- závěrečný účet obce za rok 2013 podle § 17 z. č. 250/2000Sb., o rozp. pravidel
- zveřejnění inventarizační zprávy za rok 2013
- zveřejnění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2013
Termín zveřejnění: 28. 2. 2014 Sejmuto: 19. 3. 2014
Z důvodu havarijního stavu WC a vodovodního řádu byla na základě smlouvy o dílo č. 3
k dnešnímu dni zajištěna druhá část akce uvedené v dotaci z programu POVV a to rekonstrukce - oprava
vodovodního řádu dvou kusů WC, dvou kusů umyvadel, včetně zednických prací a fin. vypořádání s firmou
Marek Miloslav - Nížkov v celkovém nákladu 25 124,-Kč
-

-

III.

Starosta obce stanovuje dle par.16. pís. C zákona o volbách, počet voličů OVK celkem 5 ( 4
členové + zapisovatel)
Jmenuje a odvolává zapisovatele OVK, par.18, odst 7, zák. o volbách do EP
ZO ukládá:

-

Podat žádost KrÚ odbor kontroly Jihlava
1. o provedení dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 - do září 2014
2. o přezkum hospodaření obce za celý rok 2014
Termín: 30. 3. 2014
Zodpovídá: Dvořáková, Sobotka

Závěrem:
Jelikož nikdo nebyl proto nebyl proti ani se nezdržel hlasování a hlasování se zúčastnilo 100% poslanců ZO
je jednomyslně a bez výhrad veškeré usnesení schváleno, včetně uložení jednotlivých úkolů. Výsledek
hlasování byl vždy prováděn samostatně k jednotlivým bodům : 5 hlasů pro
0 nikdo nezdržel
0 nikdo proti

V Rosičce dne 19. 3. 2014 v 20:30

starosta: ………….

místostarosta …………

