Unesení
ze zasedání ZO č. 6/2015 ze dne 9. 9. 2015
I.

ZO bere na vědomí:
-

-

-

-

-

veškeré účetní operace včetně celého hospodaření obce
zprávu o plnění usnesení, zprávu o činnosti OÚ od posledního zasedání a Výboru finančního a
kontrolního
zprávu o plnění plánu rozpočtu obce
položení kytice k pomníku padlých I. světové války dne 28. 7. 2015 v den vypuknutí I. Světové
války
uspořádání 14. narozenin oslavy otevření rozhledny na kopci Rosička za poslechu taneční hudby
C BAND dne 8. 8. 2015
zveřejnění rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočiny ze dne 7. 8. 2015 – nařízení – o vyhlášení
období déle trvajícího nadměrného sucha, kterým se stanov í podmínky k zabezpečení požární
ochrany – uveřejněno dne 8. 8. 2015
zápis z jednání SO ORP Žďár nad Sáz. na OÚ ve Velké Losenici dne 30. 7. 2015
úkoly pro rok 2016 – zajištění sečení trávy v okolí MK p. č. 507, včetně vysekání křovin podél
této komunikace v období březen-duben 2016
Silnice k Nížkovu - Gigant- částečně prořezané křoví u kraje silnice
Projednávání ve věcech popelnic- plasty, bioodpad, sklo, údržba zeleně, pomníku
Finanční úřad – ukončení provozu pokladem pro výběr hotovostních daní a poplatků na 103
neokresních úz. Pracovištích FÚ (ÚP) dnem 1. září 2015, netýká se ÚP ve Žďáře nad Sázavou Zveřejněno na úřední desce 12. 8. 2015
Kraj Vysočina – Rada kraje – Připomínkové řízení k návrhu Plánu odpadového hospodářství
Kraje Vysočina pro období 2016 – 2025 – zveřejněno na webu Kraje Vysočina
Ministerstvo vnitra ČR – posouzení zákonitosti závazné vyhlášky č. 01/2015 obce Rosička o
stanovení komunálních odpadů a jiné. Ministerstvo vnitra sděluje, že předmětná obecně závazná
vyhláška je v souladu se zákonem
Krajský úřad, Odbor ŽP a zemědělství – vážné upozornění na dodržování podmínek v období
velkého sucha, ochrana a nakládání s povrchovými i podzemními vodami, např. nesmí ohrožovat
a narušovat přírodní prostředí, zhoršovat odtokové poměry, zalévání pozemků, napouštění
bazénů, mytí vozidel z řad občanů i chovatelů
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Rosička, které se uskutečnilo dne 28. 8. 2015 na
základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004Sb., s tímto výsledkem:

A) výsledek dílčího přezkoumání: nebyly zjištěny chyby a nedostatky
B) písemnosti využité při přezkoumání: nebyly zjištěny chyby a nedostatky
C) plnění opatření v předcházejícím období: nebyly zjištěny chyby a nedostatky
ZO bere na vědomí výsledek dílčího přezkoumání
-

E.on Nové Město na Moravě – zveřejnění- upozornění vlastníkům, či uživatelům nemovitostí,
pozemků na ořez popř. odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz zařízení
distribucí soustavy na základě §25 odst. 3g z. č. 458/2000Sb., Energetický zákon
Zveřejněno 26. 8. 2015

-

Projednání osázení veřejného pozemku p. č. 23/1 ost. plocha – náves obce
Výsledek jednání: prozatím nic nevysazovat

II.

ZO jednomyslně a bez výhrad schvaluje:
Provedení opravy MK obou částí v katastru obce firmou COLAS, na parcele č 489/2 a 507
- Veškeré účetní operace dle jednotlivých položek dle z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech
- Rozpočtové opatření č. 04/2015
- Spolufinancování obce je koordinováno prostřednictví uzavřeného kontokorentu od KB a to
v důsledku nedostatku fin. prostředků na běžném účtu obce – nižší příjem od FU prostřednictvím
výběru daní
- Řešení žádosti Zdeňka Jaroše o prověření situace oplocení bazénu p. 489/7 - výsledek hlasování
– doporučující vyjádření o možném poškození.
přiloženo

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

III.

ZO ukládá:

Starosta: …………………

Předseda kontrolního výboru: …………………………..

