Usnesení
ze zasedání ZO č. 22/2018 ze dne 15. 8. 2018
I. ZO bere na vědomí:
-

-

Plán rozpočtu obce na rok 2018
bod 4 - Rozpočtové opatření 04/2018
bod 3 - veškeré účetní operace – návaznost příjmů a výdajů dle jednotlivých
položek dle z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
bod 3 – zajištění všech oslav v měsíci červenci 2017 + kladení věnců 28. 7.
bod 3 – dne 12. 8. oslava otevření rozhledny na kopci Rosička. Z důvodu
sucha a zvýšeného nebezpečí požáru byla zrušena akce.
bod 3 - informace, že plánované zasedaní ZO dne 7. 11. 2018 se již nebude
konat, ale bude navazovat již na nové ustavující zasedání ZO po volbách
v říjnu 2018
bod 3 – zánik mandátů stávajících poslanců ZO dnem 5. října 2018
bod 3 – poděkování za spolupráci po celé volební období a přání novému
složení ZO hodně úspěchů
bod 3 – prodloužení lhůty do 30. 12. 2023 – k dokončení stavby vodního díla –
vodovod pro obec Rosička
bod 3 – posečení MK p. č. 507 z Rosičky do Nížkova po obou stranách
komunikace
bod 3 – vyjádření k žádosti manželů Jelínkových – Tomečková 887/3 Brno
Lesná – k novostavbě RD k bydlení s apartmány v obci Rosička na st. p. č. 11,
p. č. 26/1, jedná se o pozemky zemědělské usedlosti č. p. 3. Negativní zprávu
ve věci vodního zdroje.
MěÚ ŽP upozornění občanů na dodržování správného a zákonného postupu
s dlouhotrvajícím suchem (šetření s vodou, napouštění bazénů, umývání aut
apod.)
VZP – zpráva o provedené kontrole za období od 1.11.2015 do 23.7.2018
v Novém Městě na Moravě dne 23.7.2018 s výsledkem, nebyly zjištěny žádné
nedostatky ani nebylo vyměřeno žádné penále.
Bod 3. – podaná žádost o dotaci pro rok 2018 na výdaje SDH a JPO

II. ZO jednomyslně a bez výhrad schvaluje:
-

-

bod 3 - sazebník úhrad za poskytování informací v souladu s §5 odst. 1 písm. f
z. č. 106/1999 Sb., §17 z tohoto zákona a podle nařízení vlády č. 173/2006 Sb.,
a na základě §102 odst. 3 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
s účinností dnem 16. 8. 2018
bod 3 – proúčtování vnitřní směrnice aktivu SPOZ, dodatek ke směrnici o
účetnictví č. 563/2001 Sb., tak jak je schválena – bez jakékoliv změny
bod 3 – změna správce rozpočtu dnem 5. října 2018 do března 2019
bod 3 – zajištění plnění uzavřené smlouvy o dílo na akci POVV za
spolufinancování z dotace Kraje Vysočina č. ID ZZ02340.0298. Jedná se
opravu místní komunikace. Akce zahájená dne 23. 7. 2018, včetně dokončení
dnem 25. 7. 2018. Finanční plnění bude zajištěno do 30. 12. 2018

-

bod 3 - dotace JPO pro rok 2018, ve výši 800,- , tato částka bude použita na
náklady odborné přípravy velitele JPO na školení dne 6. 4. 2018 – refundace
mzdy
bod 4 – rozpočtové opatření 05/2018
bod 3 – zrušení Svazku obecních lesů Přibyslav

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 3. Zveřejnit realizaci výsadby lípy ke 100. let. výročí založení české republiky,
na pozemku obce, prostranství na středu obce, namísto minulé borovice a vyjádření
občanů k této akci.
Výsledek hlasování jednotlivých bodů:
5 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů zdržel se

Starosta: ……………………………..

Místostarosta: …………………………..

