Usnesení
ze zasedání ZO č. 20/2018 ze dne 28. 2. 2018
I. ZO bere na vědomí:
-

Plán rozpočtu obce na rok 2018
bod 4 - Rozpočtové opatření 01/2018 –

-

bod 3 - veškeré účetní operace – návaznost příjmů a výdajů dle jednotlivých
položek dle z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
bod 3 - zajištění preventivní prohlídky hasicích přístrojů v budovách OÚ
včetně likvidace starých přístrojů a zabudování nových
bod 3 - odeslat zprávu o výsledku finančních kontrol za r. 2017 podle z. č.
320/2001 Sb.
Termín: 15. 1. 2018
bod 5 - inventarizační zpráva včetně všech příloh majetků, závazků,
pohledávek, karet odpisů a věcná břemena a jiné k 31. 12. 2017
zápis z valné hromady Svazku obecních lesů – Přibyslav
bod 7 - zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rosička za rok 2017
bod 7 – vyúčtování voleb ÚZ 98008 prezidenta ČR

-

-

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 5 - inventarizační zpráva včetně všech příloh majetků, závazků,
pohledávek, karet odpisů a věcná břemena a jiné k 31. 12. 2017
restaurátorský záměr-oprava kamenného kříže s korpusem Krista na okraji
parcely č. 507 –ost.plocha- zápis do kroniky obce za rok 2017
- bod 3 - podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci POVV pro rok 2018 na
opravu MK (viz. Zápis)
- bod 3 – schválení jednotlivých dohod o provedení práce, které jsou každoročně
uzavírány včetně schválené odměny.
- bod 3 – nákup cca 30 ks židlí dle výběru zástupců SDH do zasedací místnosti
do cenového limitu 40 000,- bod 7 - závěrečný účet obce Rosička za rok 2017 – §17 z. č. 250/2000Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů
- bod 8 – prodej pozemku v k. ú. Dobroutov za účele realizace projektu II/353
Stáj – Zhoř za dohodnutou kupní cenu Krajem Vysočina, Jihlava
- bod 7. Zaslat žádost na kraj Vysočina o provedení přezkoumání o hospodaření
obce za rok 2018
a) dílčí přezkoumání, do září 21018
b) za rok 2018
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: …………………………..

