Usnesení
ze zasedání ZO č. 16/2017 ze dne 17. 5. 2017
I. ZO bere na vědomí:
-

-

-

-

-

-

-

zprávu veškeré účetní operace včetně celého hospodaření obce
zajištění plánu rozpočtu pro rok 2017
bod 4 - Rozpočtové opatření 03/2017 - 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 3 - MěÚ obor ŽP – upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa- předcházet
a bránit vývoji, šíření a přemnožení kůrovců v lesích
a) zpracovat a asanovat stromy a dříví napadené kůrovcem do 31. 3. 2017
b) kůrovcové stromy napadené v období měsíců dubna a května 2017 zpracovat
do 30. 5. 2017
c) zpracovat a asanovat veškerou nahodilou těžbu, vývraty a zlomy ze zimního období
do 30. 5. 2017
Zveřejněno na úřední desce, včetně doručení přípisu všem majitelům lesa
bod 3 - MěÚ životní prostředí – upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa –
předání souhrnných údajů lesní hospodářské evidence – dle z. č. 226/2013 Sb., o
uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
bod 3 - Účast velitele JPO a SDH p. Oldřicha Němce na odborném školení a přípravy
velitelů na školení dne 31. 3. 2017 na HZS ul. Jamská Žďár nad Sázavou
bod 3 - zajištění jarního úklidu před svátky jara, který se konal 31. 3. 2017. Ozdobení
obce velikonočními vajíčky se konalo dne 7. 4. 2016.
bod 3 - dne 30. 4. se pořádá „pálení čarodějnic“ – pořádá SDH
bod 3 - dne 17. 3. v 16:00 hodin byla zorganizována brigáda – vyřezání křovin a větví
podél silnice vedoucí z obce do Sázavy v krajnici obecního lesa. Vykácený materiál
byl použit na pálení čarodějnic.
bod 3 - informace z výroční členské schůze LD Polná ze dne 13. 3. 2017, která se
konala v Zámecké restauraci.
a) výroční zpráva o hospodaření, uzávěrka roku 2016, vypořádání hopod. výsledku
družstva za rok 2016, přehled plnění plánu roku 2016 a plán na rok 2017
b) účetní závěrka r. 2016, výše a rozdělení hospod. výsledku 2016, čerpání sociálního
fondu za rok 2016
c) ukončení pracovní činnosti ředitele a nástup nového ředitele ing. Bednáře
dnem 1. 4. 2017
bod 3 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
Svazek obecních lesů Přibyslav za rok 2016 s výsledkem, že nebyly zjištěny žádné
chyby a nedostatky
bod 3 - MěÚ odbor dopravy – oznámení veřejnou vyhláškou – stanovení přechodné
úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy a na MK působnosti MěÚ Žďár nad
Sázavou jako obecního úřadu obce s rozšířenou působností – pro údržbové práce a
další práce podobného charakteru, platnost od 1. 3. 2017 do 31. 3. 2017
Zveřejněno dne: 9. 3. 2017
Sejmuto: 24. 3. 2017
bod 3 - návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Rosička v uplynulém období
s tím, že obec neuplatňuje žádné požadavky na aktualizaci č. 4 – Zásad územního
rozvoje Kraje Vysočina
A dále:
zastupitelstvo obce schvaluje p. Jiřinu Dvořákovou, která bude spolupracovat
s pořizovatelem v procesu projednání zprávy o uplatňování ÚP Rosička v souladu

-

-

-

s úst. §55 odst. 1 z. č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů
výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 (dle předloženého kompletního
zápisu)
projednání činnosti výboru finančního a kontrolního, která je aktivní, úzce
spolupracuje s obecním úřadem, sleduje finanční hospodaření a správu majetku obce.
ZO nemá připomínek.
doporučení všem organizacím, podnikatelů, sportovcům a jiné, aby při organizování
jakýchkoliv akcí nedocházelo k rušení nočního klidu, obec nebude vydávat žádnou
vyhlášku na toto téma
bod 3 – 2. května 2017 byl organizován svoz nebezpečného odpadu, informace byla
podána občanům formou letáku a zveřejněním na úřední desce
bod 3 – zajištění všech oslav v měsíci červenci 2017 + kladení věnců životní výročí

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 6 - Účetní závěrka roku 2016
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
zveřejnění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2016
Zveřejněno: 4. 4. 2017 a sejmuto: 16. 5. 2017
K těmto záležitostem nebyly vzneseny žádné ústní či písemné připomínky.
Bylo přijato usnesení s vyjádřením kladného souhlasu s celoročním hospodařením
bod 7 - Zveřejnění závěrečného účtu za rok 2016, včetně zůstatku na účtech obce
Zůstatek na účtu k 31. 12. 2016 u:
KB ………... 135 224,40 Kč
ČNB ….…......... 531,26 Kč
Celkem……… 135 755,66 Kč
ZO bylo průběžně obeznámeno s hospodařením účetní jednotky při schvalování
závěrečného účtu byla provedena následná finanční kontrola. Součástí schválené
účetní závěrky je i roční zpráva o provedení finanční kontroly činnosti Výboru
finančního a kontrolního též v návaznosti plnění z. č. 320/2001Sb.,
-závěrečné hodnocení zastupitelstva obce Rosička za rok 2016 – při projednávání
záležitostí a otázek chodu obce, spravování a ochraně majetku a při plnění všech
finančních operací v průběhu celého roku konstatuje: že veškeré účetní operace jak
formou přímé fakturace, pokladnou, veškerou provozní režií, mzdové prostředky,
odvody ZP, FÚ aj. Obce – bez výhrad.

- bod 9 - prodej obecního pozemku manželům Jarošovým č. p. 12 a MVDr. Martin Jaroš.
Zveřejnění záměru na úřední desce OÚ.

- Zveřejnění směny obecního pozemku MK p.č. 507 – silnice Rosička – Nížkov mezi
obcí a manžely Jarošovými. (viz. zápis)
-

MVDr. Martin Jaroš p.č. 521 – žádost o odprodej – komunikace, za zemědělskou
usedlostí
Uvedený záměr bude zveřejněn na obou úředních deskách do příštího zasedání
v měsíci červenci

-

bod 3 - podání žádosti KrÚ odbor kontroly Žižkova 57, Jihlava ze dne 4. 4. 2017 o
provedení přezkoumání hospodaření obce v roce 2017
a) dílčí přezkum I. pololetí
b) přezkoumání za celý rok

-

-

ZO jednomyslně schvaluje s výhradou:
bod 5 - Výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
A – výsledek přezkoumání – nebyly zjištěné chyby a nedostatky
B – písemnosti využité při přezkoumání - nebyly zjištěné chyby a nedostatky
C - závěr - nebyly zjištěné chyby a nedostatky ani v minulém období
D – byly zjištěny chyby a nedostatky spočívající v porušení povinností územního
celku zvláštními právními předpisy – ZO se nesešlo nejméně 1x za tři měsíce
(porušení povinnosti)
Pro jednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2016 proběhlo na
obci dne 30. 3. 2017 dle § 17 odst. 4 z. č. 250/2000 Sb., rovněž § 42 obecního nařízení
a dle z. č. 420/2004 Sb., bere na vědomí – spolu s upraveným rozpočtem obce podle §
84 odst. 2 písm. b) obecního zřízení
závěrečný účet obce za rok 2016 podle § 17 z. č. 250/2000Sb., o rozpočtových
pravidlech bez výhrad
Návrh zveřejněn: 4. 4. 2017 a sejmut: 16. 5. 2017
Schválení zveřejněno: 18. 5. 2017 do 31. 12. 2017
podání žádosti na KrÚ odbor kontroly o výsledku projednání závěrečného
přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 s výsledkem schvaluje s výhradou a
uložení povinnosti starostovi obce

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 zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce za I. pololetí 2016 bylo
zjištěno, že byl porušen právní předpis z. č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů §92 odst. 1. Závěrem přezkoumání za pro 2016 v písmenu D se tento bod
opakuje – nedostatky spočívající v porušení povinnosti územního celku stanovených
zvláštními předpisy. Na základě toho ukládá ZO dodržovat výše uvedený zákon a to
svolávat zasedání ZO, vždy nejméně jednou za tři měsíce (termín nesmí přesáhnout
ani jeden den)
Termín: trvalý
Zodpovídá: starosta

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

Starosta: ……………………………..

Místostarosta: …………………………..

