Unesení
ze zasedání ZO č. 4/2015 ze dne 29. 4. 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
v měsíci 05/2015 bude organizován svoz nebezpečného odpadu. Informace je
podána i formou letáku. Termín 5.5.2015 – úterý, v čase od 17.05. – 17.15.
změna komunálního odpadu kdy v obci dochází s platností vývozu od 1.5. 2015
na svoz PDO 1x za 14 dní, občané byli se změnou termínu svozu seznámeni.
Zprávu o přezkoumání dílčích hospodaření obcí za r. 2014 – bylo s třinácti
obcemi zahájeno správní řízení o uložení pokut za nedodržení povinností
stanovených zákonem o rozpočtových pravidlech dle výsledku kontroly Kraje
Vysočina
Zveřejnění návrhu změny č. 3. Územního plánu obce Sázava, zveřejněno na
úřední desce obce Rosička dne 12. 3. 2015
Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa – předání souhrnných údajů
lesní hospodářské evidence, zveřejněno na úřední desce dne 12. 3. 2015 a zároveň
písemné podklady byly doručeny všem vlastníkům lesa v katastru obce Rosička
Účast velitele JPO a SDH p. Oldřicha Němce na odborném školení a přípravy
velitelů na školení dne 3. 4. 2015 na HZS ul. Jamská Žďár nad Sázavou
PRVKUK - Obecní úřad v Rosičce sděluje – variantu, že v případě nebude-li
realizována výstavba vodovodu, zůstane stávající způsob zásobování obyvatel
vodou způsobem stávajícím – vlastní studny. Ostatní varianty zůstávají
v platnosti (jednotná kanalizace apod.).
Plánované opravy MK v obci Rosička
a) 1. úsek – nad kapličkou k č. p. 11
b) 2. úsek – mezi OÚ a objektem kiosku
c) 3. úsek – MK z Rosičky k Rozhledně p. č. 507
vše v závislosti na získání části dotace z programu POVV a finančních
prostředků obecního rozpočtu s proúčtováním do 03/2016
Průběh námětového cvičení SDH v obci dne 24.4.2015
Informaci změny zákona č. 111/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon o hmotné nouzi- § 33 odst.6 změna –podmínka souhlasu obce
Postup při vyřizování elektronických podání podnětů a jiných písemností podle
správního řádu s důrazem na vyřizování úkonů bez uznávaného elektronického
podpisu
zveřejnění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2014 – KrÚ
Jihlava - odbor kontroly dne 13. 3. 2015
-nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky – v souladu z. č. 420/2004 Sb., o
přezkum v hospodaření

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
zveřejnění závěrečného účtu včetně zůstatku na běžném účtu za r. 2014 dle §17 z.
č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
ZO souhlasí s celoročním hospodařením obce a to bez výhrad,
zveřejněno od 13. 3. 2015 do 30. 3. 2015
- 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 2014 podle § 17 z. č. 250/2000Sb., o rozp. pravidel
- zveřejnění inventarizační zprávy za rok 2014
- zveřejnění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2014
-součastně schvalujeme účetní závěrku za období r. 2014 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
Zveřejněno dne: 16. 3. 2015 do 29. 4. 2015
- byla provedena průběžná finanční kontrola, ZO bylo průběžně obeznámeno
s hospodařením účetní jednotky. Po schválení závěrečného účtu byla provedena
následná finanční kontrola. Součástí schválené účetní závěrky je i roční zpráva o
provedení finanční kontroly.
- činnost Výboru fin. a kontrolního též v návaznosti plnění z. č. 320/2001 Sb.,
- zápis do obecní kroniky za r. 2014
- schválení rozpočtu na rok 2015 pro svazek obecních lesů Přibyslav
-

- uzavření platnosti Veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Rosička a městem Žďár nad
Sázavou, ul. Žižkova 227/1, dnem 23.2.2015- splatností do 31. 12. 2018
-

Závazné stanovisko podložené novými závažnými skutky, vzniku tak zásadní
překážky pro pokračování realizace výstavby vodovodu v návaznosti podání žádosti o
získání dotace, kdy došlo ke zpřísnění podmínek, že ,, Obce musí podložit návratnost
získané dotace za určité období a zabezpečit akceschopnost samofinancování akce po
předání stavby do užívání “ (podrobné seznámení se s problematikou v této věci na
minulém společném zasedání, včetně dodaných podkladů všem).

-

zaslaná žádost EBZ s.r.o. Miklík ve věci zpracování energetického štítku na budovu
SDH a OÚ v obci Rosička ve správě a majetku obce na par.č. st. 29. Dle vyjádření
firmy podle z.č. 406/2000 Sb. Dle § 7a odst. 1 písm. b) u budov užívané orgánem
veřejné moci od 1.7.2013 s celkovou energetickou vztažnou plochou větší než 500 m a
od 1.7.2015 s celkovou energetickou vztažnou plochou nad 250 m, naše budova má
energetickou vztažnou plochu (vnější půdorys) však menší (130 m) – tak PENB
nemusí zpracovávat
Plánované akce –pálení ohně (čarodějnice), stavění máje, májová u kapličky, kácení
máje
Projednání zápisu ze zasedání členské schůze LD Polná dne 30. 3. 2015 ve 13:30
v KD v Záborné
a) zpráva o hospodaření LD Polná za rok 2014
b) přehled plnění plánu roku 2014 a plán na rok 2015
c) vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014
d) účetní závěrka roku 2014
e) čerpání sociálního fondu za rok 2014 a čerpání v roce 2015

-

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

III.

ZO ukládá:
- Podat žádost KrÚ odbor kontroly Jihlava
1. o provedení dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 - do září 2015
2. o přezkum hospodaření obce za celý rok 2015
Termín: 30. 3. 2015
Zodpovídá: Dvořáková, Sobotka
-

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

Starosta: ……………………………..

Místostarosta: …………………………..

