Unesení
ze zasedání ZO č. 13/2016 ze dne 9. 11. 2016

I. ZO bere na vědomí:
-

-

-

-

-

-

-

veškeré účetní operace včetně celého hospodaření obce
zprávu o zajištění plánu rozpočtu pro rok 2016
bod 3. - Tradiční organizování Mikuláše dne 5.12. 2016 v 16.30. na OÚ, občané sraz
v 16.15.hod., příchod čertů 16.30. Organizování akce po záštitou SDH Rosička a OÚ
Rosička. Občerstvení a dárky pro děti zajištěny.
bod 3. - Zajištění ohňostroje na 1. 1. 2017 v 18.00. Zveřejnění bude zajištěno.
bod 3. - ODAS – informace o změně svozu komunálního odpadu od 1. 10. 2016
přecházíme v souladu se smlouvou na svoz jedenkrát týdně
bod 3. - zprávu o plnění plánu rozpočtu obce, zprávu o činnosti a zajištění jednotlivých
úkolů v roce 2016
bod 3. – posekání MK Rosička – Nížkov p. č. 507 od firmy Svazek obcí pod
Peperkem Sázava ve fin. nákladu ….1 452,-Kč včetně DPH (21%)
bod 3. - KrÚ odbor územního plánování – veřejná vyhláška – aktualizace zásad
územního rozvoje Kraje Vysočina opatřením obecné povahy.
Zveřejněno na obou úředních deskách 4. 10. 2016
Sejmuto 19. 10. 2016
bod 3. - E.on – upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na ořez
popř. odstranění dřevin ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz zařízení distribuční
soustavy v souladu s ustanovením §25 odst. 4 písm. g z. č. 458/2000Sb.,
Zveřejněno 4. 10. 2016
bod 3. - ODAS – proběhl svoz nebezpečného odpadu dne 27. 10. 2016 u OÚ v 17:05 –
17:15
Zveřejněno 18. 10. 2016
bod 3. - informace z jednání členské schůze LD Polná, která se konala dne 26. 9. 2016.
Hlavním programem bylo jednání o hospodaření družstva včetně prohlídky
hospodaření v lese, informace o zakoupené části lesa (Kučerů les) nad Janovicemi a
dále majetkové a personální záležitosti. Výsledek hospodaření je velmi dobrý a ke
spokojenosti všech zástupců obcí.
bod 4. – rozpočtové opatření č. 5/2016
bod 7. - příkaz starosty obce 01/2016 k provedení inventarizace hospodářských
prostředků
bod 3. – zahájeno jednání ve věci parcely č. 482 v k.ú. Rosička vedené jako louka
s převodem do kultury lesní pozemek. Dotace nelze získat vyjmutí ZPF by byla pro
obec finančně náročná, bylo zahájeno jednání s Lesy ČR, správa Nové Město na
Moravě, ing. Vít Šimurda o vyjádření OLH k rozhodnutí v pochybnosti o druhu
pozemku pro odbor ŽP MěÚ Žďáru nad Sázavou o vydání rozhodnutí a určení, že
pozemek je způsobem ochrany určen k pnění funkci lesa. Dále musí být CHKO
Žďárské vrchy Žďár nad Sázavou. MěÚ ŽP souhlasí se změnou druhu pozemku a
základě toho podala obec žádost o vydání souhlasu k odnětí půdy ze ZPF dne 7. 11.
2016 jedná se o bonitu č. 5 – neplatí se odvody. Na základě vydání rozhodnutí bude
zahájeno jednání se Svazkem obecních lesů Přibyslav o rozpočtu na náklady
veškerých zemních prací, včetně zalesnění pozemku.

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

II. ZO jednomyslně a bez výhrad schvaluje:
-

-

-

-

bod 3. - veškeré účetní operace – návaznost příjmů a výdajů dle jednotlivých položek
dle z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
bod 3 – zajištění čerpání dotace – účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH
pro rok 2016 ve výši 1 400,-Kč proveden nákup: halogenová svítilna EXPERT,
čepice s výšivkou – znak SDH (1000,-Kč prostředky OÚ, 400,-Kč dotace SDH)
bod 3. - proveden nákup podvozku VEZEKO na skříň PPS – 12 s bržděnou nápravou
za cenu 35 695,-Kč včetně DPH
bod 5. - zajištění průběhu voleb do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev Krajů
ve dnech 7. 10. a 8. 10. 2016, seznámení s výsledkem voleb – zveřejněny na úřední
desce dne 8. 10. 2016.
Dotace na volby …20 000,-Kč
Skutečné náklady …8 338,-Kč
Vrácená dotace …11 662,-Kč
bod 6. - Směrnice o vedení pokladny od 1. 1. 2016, Směrnice o účetnictví od 1. 1.
2016 (+ příloha a aplikaci reálné hodnoty), Směrnice o evidenci majetku od 1. 1. 2016
(+ příloha odepisování dlouhodobého majetku, Směrnice o inventarizaci od 1. 1. 2016,
které nabývají účinnosti dnem 10. 11. 2016. Zároveň se ruší výše uvedené směrnice
dnem 7. 10. 2016
bod 7. - Inventarizační komise pro rok 2016 schválená pro celé volební období na
ustavujícím zasedání dne 5. 11. 2014
bod 7. - inventarizační komisi zajistit provedení veškeré účetní i fyzické inventarizace
hospodářských prostředků k 31. 12. 2016
Termín: 31. 12. 2016
Odpovídá: starosta

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

III. ZO ukládá:
-

bod 7. - průběžně provádět kontrolu plnění plánu rozpočtu obce, nadále sledovat
správnost a účelnost hospodaření obce s obecními prostředky, majetkem obce a jeho
ochranou.
Termín: průběžně celý rok
Odpovídá: funkcionáři obce

-

-

bod 7. - inventarizační komisi zajistit provedení veškeré účetní i fyzické inventarizace
hospodářských prostředků k 31. 12. 2016
Termín: 31. 12 .2016
Odpovídá: starosta
bod 3. - funkcionářům obce každoročně zajistit věnec či kytici k pomníku padlých ve
dnech 28. 7. a k 2. 11. 2016 - splněno
Výsledek hlasování jednotlivých bodů:
5 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů zdržel se

Starosta: ……………………………..

Místostarosta: …………………………..

