Usnesení ze zasedání č. 04/2010
zastupitelstva obce Rosička dne 19.01.2011
I.

ZO bere na vědomí
-

II.

zprávu o plnění usnesení, zprávu o činnosti OÚ od posledního zasedání
veškeré účetní operace včetně hospodaření obce a ochrany majetku
zajištění plnění veškerých závazků 2009, dotací r. 2010 včetně
rozpočtových opatření v průběhu roku
zprávu o plnění plánu za rok 2010 a plnění plánu rozpočtu rok 2011
průběžné plnění z.č. 309/1999 Sb. §13 z.č. 129/2000 Sb. §8 odst. 7
z.č. 128/2000 Sb., o obcích § 72 a § 77 odst. 2 a nařízení vlády č. 37/2003
Sb.
oznámení o kácení a řezu dřevin na pč. 48/20 kú. Rosička podle parag. 8
odst. 2 z.č. 114/1992-Sb.- Eon
oznámení o zahájení přezkumu hospodaření obce za rok 2010

ZO jednomyslně a bez výhrad schvaluje
-

-

-

-

-

-

rozpočtové opatření (viz příloha)
libovolný výběr limitu do pokladny obce z běžného účtu obce
zveřejnění zpracovaného návrhu – výroční zprávy za rok 2010 (dle § 18
z.č. 106/1998 Sb., o svobodném přístupu k informacím)
plán rozpočtu obce pro rok 2011 s účinností dnem 1.1.2011
nejdůležitější úkoly plánované pro rok 2011
sestavení upraveného rozpočtu na základě podkladů od OÚ, tak aby každá
položka do 100% plnění podle skutečnosti v sestavě se zaokrouhlením na
celé koruny a dále zpracování rozpočtového opatření dle z.č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu
závěrečné hodnocení veškeré činnosti OÚ a ZO obce Rosička v průběhu
celého roku 2010
uzavření – obnovení nové „veřejno-právní smlouvy“ mezi městem Žďár
nad Sázavou a obcí Rosička v souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, s účinností dnem 1.1.2011 do konce volebního
období tj. 31.12.2014
zpracování nové podrobné inventarizace včetně vyhotovení nové knihy
v přepočtu pozemků dle LV a rozčlenění majetku podle nového účetního
zákona
usnesení bylo přijato 5 hlasy
proti 0 hlasů
zdržel se 0 hlasů
veškeré účetní operace - návaznost příjmů a výdajů dle jednotlivých
položek. Rozpočtové opatření dle z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech, včetně upraveného rozpočtu k 31.12., tak aby každá položka
měla 100% plnění dle skutečnosti se zaokrouhlení na celé stokoruny.
zveřejnění závěrečného účtu včetně zůstatku na běžném účtu za rok 2010
dle § 17 z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, územních rozpočtů
ve znění pozdějších předpisů, který byl zveřejněn spolu s rozpočtem obce

-

-

III.

závěrečnou podrobnou zprávu o výsledku proběhlé inventarizace
veškerého majetku a hospod. prostředků obce k 31.12:2010.
uzavření dohod o provedení práce, plnění v průběhu roku 2011 – dle
rozpočtu. Včetně dohody o provedení práce za vedení a průběžnou
aktualizaci webových stránek.
nákupu materiálu spotřebního SDH v nákladu cca 15000,-Kč
nákup vycházkového a pracovního oděvu v nákladu cca 15000,- Kč
předání hodnocení akce v rámci POVV – UZ 90 na Městský úřad Žďár nad
Sázavou, ing. Vráblové ve stanoveném termínu 31.1.2011
řešení otázky výkupu pozemku pro plánovaný vrt vodovodu
zahájení přípravných prací na geometrické zaměření celého nového
stavebního obvodu parcel MK. a jiné. Jedná se o přípravné práce pro studio
P, Psotovi Žďár. n. S.

ZO ukládá
-

-

-

-

-

-

-

zpracovat závěrečné úkony inventarizace včetně veškerého účetnictví
k 31.12.2010 za spolupráce s pracovnicí MID p. Kadlecovou
Termín 19. 01. 2011
ke každému projednávanému bodu programu je vždy přijaté samostatné
usnesení bylo přijato 5 hlasy
proti 0 hlasů
zdržel se 0 hlasů
zajistit uzavření obnovení veřejnoprávní smlouvy pro nové volební období
2011-2014 mezi městem Žďár nad Sázavou a obcí Rosička s účinností
dnem 01.01.2011
Termín: 19.11.2011 – předání žádosti na MěÚ
Zodpovídá: starosta
zajistit průběžnou úhradu závazku za rok 2010 za výrobu znaků a vlajek
pro firmu „ALERION“ ve stanoveném konečném termínu
Termín : do 30.05.2011
Zodpovídá: starosta
vystavení objednávky č.j. 01/2011 Požární bezpečnost Jihlava na nákup
spotřebního materiálu pro SDH v nákladu cca 15000,-Kč
Termín: do 19.01.2011
Zodpovídá: starosta
vystavení objednávky č.j. 02/2011 Požární bezpečnost Jihlava na nákup
pracovních a vycházkových oděvů dle osobního výběru pro potřebu SDH
v nákladu cca 15000,-Kč
Termín : do 19.01.2011
Zodpovídá: starosta
Připravit veškeré účetní podklady a materiály pro zahájení přezkoumání
hospodaření obce za rok 2010.
Termín: 2.2.2011
Zodpovídá: starosta

…………………………..
Místostarosta

…………………………….
Starosta

