Usnesení
ze zasedání ZO č. 18/2017 ze dne 18. 10. 2017
I. ZO bere na vědomí:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

zprávu veškeré účetní operace včetně celého hospodaření obce
bod 10 - zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu obce
na období 2019 - 2021
Zveřejněno 27. 9. 2017
bod 3 - veškeré účetní operace – návaznost příjmů a výdajů dle jednotlivých
položek dle z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
bod 5 - projednání žádosti p. Pazourové Hany, Velká Losenice 281, která žádá
o pozemek pro výstavbu rodinného domu dle územního plánu s výsledkem:
není-li stavební parcela vybavena inž. sítěmi, není obec oprávněna pozemek
pro výstavbu RD prodávat
bod 3 - podání žádosti o poskytnutí dotace ve výši 400,-Kč pro SDH Rosička
na rok 2017
bod 3 – postup dávkování bakterie PTP PUS na likvidaci řas a sinic
bod 3 – přípravu tradiční akce – Mikulášská nadílka – dne 5. 12. 2017 v 16:30
na OÚ. Akce je pod záštitou OÚ a SDH. Občerstvení a dárky již tradičně
budou zajištěny.
bod 3 – aktuální ekonomickou situaci, která je velmi nepříznivá v LD Polná dle
jednání na členské schůzi ze dne 31. 8. 2017, kde z důvodu kalamity a škůdců
došlo k nárůstu dřevní hmoty a snížení ceny a tím snížení ceny podílu
pro rok 2017 o 55%
bod 3 - informace, že k 31. 8. 2017 došlo k použití kontokorentu u KB ve
Žďáře nad Sázavou ve výši 2 479,69,-Kč, čímž se obec dostala do minusového
hospodaření -2 479,69,-Kč, uvedená částka bude srovnána v měsíci září 2017.
bod 3 - zprávu o činnosti výboru Kontrolního za období 02/17 – 05/17 dle
přednesené zprávy
bod 3 - zprávu o činnosti výboru Finančního za období 02/17 – 05/17 dle
přednesené zprávy
bod 3 - starosta na základě proběhlého dílčího přezkoumání ze dne 4. 9. 2017
provedl změnu a uvedl skutečnost do souladu, že od 11. 9. 2017 pokladní obce
bude vykonávat místostarostka, která vede veškerou pokladní evidenci. Na
práci a činnosti účetního se nic nemění a nadále plní veškeré své povinnosti.
bod 6 – plnění úkolů a lhůt dle harmonogramu pro volby
ve dnech 20. a 21. 10. 2017, zveřejněno na úřední desce OÚ, jmenování
zapisovatele OVK
bod 7 – zápis dílčího přezkoumání hospodaření obce Rosička ze dne 4. 9. 2017
s výsledkem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky
bod 8 – inventarizaci za rok 2017 a přípravné práce k 31. 12. 2017, včetně
schválené inventarizační komise na celé volební období dne 5. 11. 2014
bod 3 - projednání dokumentace bourací práce – odstranění stavby zemědělské
usedlosti č. p. 3 na st. par. č. 11 manželé Ing. Jelínek Jiří a Jelínková Šárka,
Tomečková 887/3 Lesní, 638 00 Brno
bod 3 - místní úprava DZ – silnice III./3538 v prostoru křižovatky slučující se
silnicí III./35310 – upozornění na pohyb chodců, dětí – Policie ČR dopravní
inspektorát souhlasí a navrhuje opatření spočívající v umístění DZ č. A12a –
chodci společně s TP5 doporučená rychlost 50km/h oboustranně před

-

-

směrovým obloukem, včetně dořešení viditelnosti z č. p. 18 směrem k Sázavě
(zrcadlo)
bod 3 - veřejnou vyhlášku – návrh opatření obecné povahy ve věci zastavení
jiných těžeb, než těžeb nahodilých a zpracování těžeb nahodilých vzniklých ke
dni účinnosti tohoto opatření dnem 17. 10. 2017
bod 3 – od 17. 10. 2017 dochází ke změně vývozu popelnic tj. na týdenní
odvoz každé úterý

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 - zahájena chemická údržba požární nádrže na likvidaci řas včetně
zajištění námětového cvičení na pomoc při čištění nádrže
bod 4 - Rozpočtové opatření 05/2017 - podrobné projednání dle jednotlivých
položek.
bod 3 – čerpání dotace – účelová neinvestiční – pro SDH, která byla vyčerpána
na refundaci mzdy účasti velitele SDH na školení dne 17. 3. 2017 (HZS Kraje
Vysočina)
bod 3 – na základě nepříznivé situace v LD Polná bylo na členské schůzi
schváleno, že dojde k ponížení podílu pro rok 2017. Hodnota bude snížena o
55% oproti roku 2016. Pro rok 2017 bude podíl ve výši 1 800,-Kč, což musí
být zahrnuto do rozpočtu 2018.
bod 3 - zahájit přípravné práce na zaměření stavební lokality

-

bod 3 – neprodávat pozemky v lokalitě plánované výstavby dle úz. plánu do
doby komplexního vybudování inž. sítí. Obec není oprávněna prodávat parcely
bez technické vybavenosti, do této doby platí stavební uzávěra

-

bod 3 – Zaslat požadavek o možnosti napojení na vodovodní řád obce Sázavy a
obce Matějova. Blíže ústní jednání. Informace bude podána na příštím zasedání
ZO 28.12.2017

Hlasování: 4 hlasy pro
1 hlas proti – MVDr. Jaroš Martin
0 hlasů zdržel se

-

bod 9 – pachtovní smlouva – smlouva o zemědělském pachtu – uzavřená ve
smyslu §2332 a násl. z. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi obcí Rosička
a obchodní firmou AGRO a. s. Sázava 176 po dobu 15 let (viz. tato smlouva).

Hlasování: 4 hlasy pro
1 hlas proti – MVDr. Jaroš Martin
0 hlasů zdržel se
-

bod 10 - schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce na období 2019 –
2021
a) příjmy

-

b) výdaje, včetně průběžně plánovaných akcí
Návrh – zveřejněn dne 27. 9. do 18. 10. 2017
Schválen – dne 18. 10. 2017 - Zveřejněn – dne 19. 10. 2017 - trvale
bod 3 - zabudování DZ dle schváleného návrhu DI policie ČR v úseku silnice
III/3538 slučující se se silnicí III/35310 v křižovatce
bod 3 – schválené stanovisko na demolici zemědělské usedlosti č. p. 3 na
stavební par. č. 11 v k.ú. Rosička pro manželé Jelínkovi z Brna

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

Starosta: ……………………………..

Místostarosta: …………………………..

