Usnesení
ze zasedání ZO č. 15/2017 ze dne 22. 2. 2017
I. ZO bere na vědomí:
-

-

-

-

-

zprávu veškeré účetní operace včetně celého hospodaření obce
zajištění plánu rozpočtu pro rok 2016
plnění veškerých závazků za rok 2016 včetně dotací v průběhu roku 2016 a
prováděných rozpočtových opatření v průběhu roku
bod 4 - Rozpočtové opatření 07,08/2016 - podrobné projednání dle jednotlivých
položek
bod 3 - veškeré účetní operace – návaznost příjmů a výdajů dle jednotlivých položek
dle z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
bod 4 - rozpočtové opatření č. 01/2016
bod 3 - dne 30. 4. se pořádá „pálení čarodějnic“ SDH
bod 3 - zajištění preventivní prohlídky hasících přístrojů v budovách OÚ včetně
likvidace starých přístrojů a zabudování nových
bod 3 - odeslat zprávu o výsledku finančních kontrol za r. 2015 podle z. č. 320/2001
Sb.
Termín: 15. 1. 2016
bod 3 - odeslat zprávu o cenových kontrolách za rok 2015 podle vyhlášky z. č.
416/2004 Sb.
Termín: do 4. 2. 2016
bod – 3 - přípis obce Nížkov – na základě povinnosti vymezení od 1. 1. 2017 nových
školních obvodů jsme byli osloveni zvážit zapojit se do školského obvodu Nížkov.
Nevzniká povinnost, že by děti měly chodit do Nížkova, ale pouze povinnost dávat
informace o žácích. Na základě dnešního zasedání je školský obvod Nížkov pro obec
Rosičku nepřijatý z důvodu velmi špatné dopravní dostupnosti. Jedná se o velmi
špatné propojení autobusovým spojením. Pro obec Rosičku spadá v úvahu školský
obvod Sázava – Žďár nad Sázavou nebo Nové Veselí, kde je na obě strany autobusové
spojení.
Bod 3 -KrÚ odbor ŽP. – oznámení o zahájení řízení, ve věci žádosti o vydání vyjímky
dle par. 56. Z.ř. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny – ze zákazu konkrétně
chytat, držet a dopravovat a využívat pro účely výzkumu- žáby rodu Bombina na
území kraje Vysočina, mimo chráněné území
Zjistit zda je potřeba papírově řešit obec x hasiči a nově podvozek – smlouva atd.

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 – podaná informace, že byla uzavřená smlouva s firmou Aleš Ostrejš –
Podlahářství se sídlem ve Žďáře nad Sázavou a to výměna stávajícího PVC, včetně
celkové opravy.
bod 3 – v rámci proběhlé digitalizace v k. ú. Rosička Katastrálním úřadem došlo
k velké změně očíslování parcel včetně změn bonit, tudíž musí být nové zpracován
seznam pozemků ve vlastnictví obce Rosička – LV 1 včetně nového očíslování a
zařazení do majetku obce v rámci inventarizace ke dni 31. 12. 2016.
Dále bylo zjištěno při kontrole, že omylem v k. ú. Dobroutov máme 2x vedenou
parcelu 1229/2 o výměře 6593 m2 a p. č. 1233/11 o výměře 463 m2, čímž dojde
k vyřazení z evidence a musí být přepočítán skutečný podíl obce Rosička v LD Polná
na k. ú. Dobroutov v rámci inventarizace včetně případného nárůstu pozemků dle LV
od Katastrálního úřadu.
bod 3 – projednání připravenosti plánu pro žádost o dotace POVV od Kraje Vysočina
na opravu MK jednotlivých částí, které zbývají k dokončení
A) MK p. č. 489/2 část podle stodoly č.p. 14 v návaznosti na již opravenou část
komunikace
B) úsek MK průjezd č.p. 14 až k hranici zahrady č.p. 12
C) část úseku před č.p. 19 p. č. 4814, úzký pruh od rohu zahrady k silnici, část
navazující na chodník
Zbývající část MK ve vlastnictví pana Zikmunda bude v plné režii vlastníka, který
bude mít s firmou uzavřenu samostatnou smlouvu o dílo, bez návaznosti na OÚ.
bod 6 - pravidelně je prováděna kontrola plnění plánu rozpočtu obce. Správnost a
účelnost hospodaření obce s obecními prostředky a majetkem obce a jeho ochranou.
Průběžně jsou hrazeny všechny závazky, tak aby nedocházelo k žádné penalizaci.
bod 5 - inventarizační zpráva včetně všech příloh majetků, závazků, pohledávek, karet
odpisů a věcná břemena a jiné k 31.12.2015
bod 5 - inventarizační protokol č. 01/15
bod 5 - zpracovanou inventarizační zprávu
bod 6 - finanční vypořádání dotací, závazků a jiných fin. úkonů v návaznosti
vyrovnání se se státním rozpočtem za rok 2015
bod 5 - inventarizační zprávu za rok 2015 zpracovanou k 31. 1. 2016, která proběhla
ve dnech 28. – 31. 12. 2015, nebylo shledáno žádných rozdílů, nedostatků či jiných
závad
bod 3 - podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci POVV pro rok 2016 na opravu MK
(viz. Zápis)
bod 5 - zpracovat závěrečné úkony inventarizace včetně veškerého účetnictví k 31. 12.
2015 za spolupráce s pracovnicí MID p. Kadlecovou
Termín: 15. 01. 2016 – splněno
bod 3 - žádost SDH – nákup šatníkové skříně a skříně s poličkami na uložení
materiálu SDH dle vlastního výběru členů, včetně posouzení prostoru umístění skříní,
limit pro nákup není pevně stanoven, neboť záleží na podmínkách výběru. Nákup by
bylo nejvhodnější uskutečnit na fakturu, nebude-li toho možné, tak bude proveden za
hotové finanční prostředky prostřednictvím pokladny.
možnost využívání kuchyňky na OÚ pro jednotlivé akce SDH v průběhu celého roku
bez omezení. Za pořádek a uvedení všeho do původního stavu zodpovídá vždy hlavní
pořadatel jednotlivé akce. Do toho spadá využívání veškerého zařízení, včetně
ostatních místností
bod 3 - zajistit opravu – nový nátěr na prodejním stánku, který je sloupán a je nutné
zajistit v roce 2017 nový nátěr

-

-

-

-

bod 3 - nadále platí pravidelné dobytí služebních mobilů, které slouží výlučně pro
potřebu obce
bod 3 - seznámení s přípisem městského úřadu Žďár nad Sázavou ve věci rozhodnutí
změny nedokončené stavby – ubytování v soukromí, Rosička č. p. 2 na st. parcele č.
jedná se o změnu počtu, tvaru a umístění oken v jihovýchodní stěně štítu stavby a
prodloužení lhůty k dokončení stavby do 30. 12. 2018
pozn. bližší informaci podá stavebník MVDr. Jaroš Martin
– přípis od spolku KARMEL Sázava – z.s. Sázava 180, ve věci „Stavba kaple
v Sázavě“ – žádost o dar. Jedná se o první žádost, která nám byla zaslána, neboť
začátkem roku 2016 nedošla.
Vyjádření zastupitelstva obce: přislíben příspěvek 3.000,- Kč, smlouvu o poskytnutí
částky vypracuje sám spolek Karmel.
Bod. 3 – Profi s.r.o. Praha Modernizace vedení, V 1310/1311, jedná se op projekt
modernizace stávajícího vzdušného vedení 2x 110 kV V1310/1311 mezi obcemi
transformovnami Mírovka a ZR, dotčená katastr. území i Rosička.
ZO – nemá námitek, souhlasí s plánovanou modernizací.
Bod 3. Vyúčtování spotřeby elektrické energie v prodejním stánku-kiosku dle
schválené nájemní smlouvy ze ZO č. 10 ze dne 4.5.2016, s účinnosti od 1.5. 2016
naúčtovaná spotřeba elektřiny je za období od 1.5. do 31.12 2016, dle přiložené
fakturace a sazeb kWh, dle vyúčtování spotřeby obecního úřadu
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

-

Na základě připomínek občanů bude zajištěno dopravní značení ,,silnice se v zimě
neudržuje,, a to z důvodu neustálého průjezdu touto komunikací
Termín: říjen2017

-

Provést ořez stromů, obecní les-zasahující větve do komunikace
Výsledek hlasování jednotlivých bodů:
5 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů zdržel se

Starosta: ……………………………..

Místostarosta: …………………………..

