Usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Rosička č. 37/2014
ze dne 10. 9. 2014
I. ZO bere na vědomí:
-

-

-

-

veškeré účetní operace, včetně celého hospodaření obce
zprávu o zajištění plnění plánu rozpočtu pro rok 2014
hodnocení proběhlých akcí dne 18. a 19. 7. 2014
- informace o telefonickém hovoru p. Staníka z Polné, ve věci zalepení jména na pomníku
padlých z I. světové války – ze stávající úpravou u jména p. Kubáta – nesouhlasí ( viz zápis)
přípis Min. financí – ze 31. 7. 2014 informace o tzv. Kvízomatu na úrovni obce. V obci se
nenachází žádný hrací automat, videoterminál či výherní hrací přístroje – nedochází zde
k porušování zákona o loteriích.
poděkování p. Marii Malé a Jaroslavě Kučerové za milý zážitek na přípravě akce sraz rodáků,
který byl doprovázen příjemnou atmosférou. Děkují všem, kteří se na uvedené akci podíleli.
Zveřejnění na úřední desce OÚ – rozhodnutí – registraci dvou kandidátních listin pro obce
Rosičku
a) Za obce krásnější
b) Sdružení nezávislých kandidátů Rosička
oznámení finanční úřad – Dražební vyhláška na prodej nemovitosti a nemovitých věcí dne
14. Října 2014 v 8:30hodin na FÚ ve Žďáře nad Sázavou – druhé patro, místnost č. dveří
A228, č.p. 11 v obci Rosička – Pavlíková Jaroslava U Kapličky 266
zápis z 28. Zasedání ZO Olšany ze dne 25. 4. 2014 týkající se MAS Českomoravské pomezí
problematiku školství ve Žďáře nad Sázavou, setkání se starosty v rámci meziobecní
spolupráce na téma školství a financování dojíždějící z okolních obcí

II. ZO jednomyslně a bez výhrad schvaluje:
-

zapisovatele dnešního zasedání a program jednání ZO
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
rozpočtové opatření 05/2014
předložit náklady na Kraj Vysočinu pro získání dotace na proběhlé oslavy 100let SDH a setkání
rodáků pod čj. IDZZ00835.0064
proúčtování dotace z programu POVV od Kraje Vysočina – ÚZ90 – pod čj. IDZZ00789.0632,
včetně zveřejnění loga kraje
posouzení vlivu na životní prostředí dle z. č. 100/2001Sb., koncepce Programu rozvoje Kraje
Vysočina – na období 2015 2018. Zveřejněno: 14. 7. 2014 a sejmuto: 4. 8. 2014.
- odeslání schváleného závěrečného vyúčtování o poskytnutí schválené dotace na podporu
tradičních a společenských kulturních aktivit obcí – 100let založení SDH a sraz rodáků
Celkové náklady pro získání dotace (počet obyvatel) ……….115 814,-Kč
100%
Spoluúčast žadatele (50 obyvatel)
……….110 414,-Kč
95,34%
Výše dotace
……………5 400,-Kč
4,66%
Níže uvedená částka bude co nejdříve poukázána na účet obce.

Hlasování: 5 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů zdržel se
III. ZO ukládá:
- průběžné plnění harmonogramu úkolů a lhůt pro volby do zastupitelstva obce Rosička a a
volby 1/3 senátu ve dnech 11. a 12. 10. 2014
- - E.on – upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitosti (pozemku) na ořez popř.
odstrasnění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz zařízení distribuční soustavy –
vyplívající ze z. č. 458/2000Sb., - energetický zákon §25 odst. 3g
Zveřejněno: 25. 8. 2014 Sňato: 10. 9 2014
- přípis Min. ŽP – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci – Komplexní aktualizace – Programu
rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina od roku 2015 – posouzení vlivů na životní
prostředí podle z. č. 100/2001Sb.,
Zveřejněno: 26. 8. 2014 Sejmuto: 10. 9. 2014
Hlasování: 5 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů zdržel se

