Unesení
ze zasedání ZO č. 3/2015 ze dne 4. 2. 2015
I.

ZO bere na vědomí:
-

-

-

II.

veškeré účetní operace včetně celého hospodaření obce
zprávu o plnění usnesení, zprávu o činnosti OÚ od posledního zasedání
veškeré účetní operace včetně hospodaření obce a ochrany majetku
hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2014 do systému ISPOP
ve dnech 11. 4. – 22. 4. 2015 bude probíhat 7. ročník jarního úklidu odpadu
kolem komunikací I., II., III. Třídy, kdy občané mohou do akce zapojit
informace o stavu ekonom. Výhodnosti těžby uranu na dole Rožná v lokalitě
Dolní Rožínka v letech 2007-2013
výsledky studie otvírky ložiska Brzkov – Horní Věžnice – usnesení vlády ČR ze
dne 22. 12. 2014 č. 1086 do roku 2017, a to bez nároku na fin. zdroje státu
v měsíci únoru 2015 po dohodě s Ministrem průmyslu a obchodu se bude konat
jednání na krajském úřadě k problematice chráněného ložiskového území pro
těžbu uranu Brzkov, kterého se můžou zúčastnit zástupci naší obce
vyhlášení – Ústředního krizového štábu ze dne 28. 11. 2014 usnesení č. 1
k vyhlášení I. Stupně bezpečnosti ochrany vymezených objektů státní správy na
území ČR – vstup osob a vjezd vozidel do objektu, kontrola osob, došlých zásilek
a jiné
v měsíci lednu probíhal výběr místních poplatků od občanů pro rok 2015 s tímto
výsledkem:
1341,-Kč poplatek ze psů…….uhrazeno 800,-Kč
1340,-Kč poplatek za PDO …..uhrazeno 13200,-Kč
K dnešnímu dni bylo uhrazeno 14.000,Doposud někteří občané výše uvedené poplatky neuhradili, přestože informace
byly zveřejněny řádně a v předstihu na obou úředních deskách obce

ZO jednomyslně a bez výhrad schvaluje:
-

-

plánované nejdůležitější úkoly v plánu rozpočtu pro r. 2015
veškeré účetní operace – návaznost příjmů a výdajů dle jednotlivých položek dle
z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
rozpočtové opatření č. 02/2015
plán inventarizace v souladu s ustanovením par. 5 vyhl. č. 270/2010 Sb.
inventarizační zpráva včetně všech příloh majetků, závazků, pohledávek, karet
odpisů a věcná břemena a jiné k 31.12.2014
inventarizační protokol č. 01/14 a 02/14
zpracovaná inventarizační zpráva
fin. vypořádání dotací, závazků a jiných fin. úkonů v návaznosti vyrovnání se s
státním rozpočtem za rok 2014
obecně závaznou vyhlášku – návrh č. 01/2015 o stanovení systému
shromaždování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Rosička, která by měla
mít platnost s účinností dnem 1. 1. 2015
uzavřená smlouva – smluvní vztah s účinností dnem 1. 1. 2015 na sběr kovů
prostřednictvím firmy – Bulíček, ul. Jihlavská 20, Žďár nad Sázavou.

vyhláška č. 02/2015 vydaná na své zasedání dne 29. 12. 2014 usnesení č. 2, kde
bylo usneseno vydat na základě §29 odst. 1 písm. o z. č. 133/1985Sb., o požární
ochraně – novou obecně závažnou vyhlášku – Požární řád obce
- Podání žádosti poskytnutí dotace v rámci POVV pro rok 2015 na MěÚ odpor
regionální ing. Vráblová ve Žďáře nad Sázavou. Oprava částí místní komunikace
p. č. 507, 489/1, 489/2 v obci a k.ú. Rosička
- uzavřená- veřejnoprávní smlouva na základě usnesení rady Městského úřadu ve
Žďáře nad Sázavou č. 3/2014/OP ze dne 18. 1. 2014 a usnesení ZO obce Rosička
ze dne 29. 12. 2014 na dobu určitou do 31. 12. 2018. Tato vyhláška nabyde
právní moci po schválení Krajským úřadem Vysočina
- Vyvěsit veřejnou nabídku pro občany na skácení 3 ks stříbrných smrků včetně
likvidace, z toho 1/3 (1 strom) přenechání za toto bezúplatně. Žádost o skácení
musí občané podat na OÚ do 20.2.2015.
- Od 1.1. 2015 bude zavedena evidence na OÚ o jednotlivých akcích, veřejných i
soukromých z důvodu duplicit. Za podmínek určených obecním úřadem.
-

Výsledek hlasování jednotlivých bodů:
5 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů zdržel se

III.

ZO ukládá:
-

zpracovat závěrečné úkony inventarizace včetně veškerého účetnictví
k 31. 12. 2014 za spolupráce s pracovnicí MID p. Kadlecovou
Termín: 15. 01. 2015 - splněno

-

zpracovat dotazník EKO-KOM za r. 2014 za spolupráci s firmou ODAS
Termín: 31. 1. 2015 - splněno

-

odeslat zprávu o výsledku fin. kontrol za rok 2014 z.č. 320/2001Sb.
odeslat zprávu o cenových kontrolách za rok 2014 podle vyhlášky z.č.
416/2004 Sb.
Termín: do 4. 2. 2015

Hlasování jednotlivých bodů:
5 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů zdržel se

Starosta: ……………………………..

Místostarosta: …………………………..

