Usnesení ze zasedání č. 07/2011
zastupitelstva obce Rosička dne 4.5.2011

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
zprávu o plnění plánu rozpočtu obce
postavení máje na pozemku obce p.č. 48/2 v den pálení čarodějnic
předání dotazníku – do každého RD za účelem získání seznamu všech
žijících rodáků naší obce a všech občanů dříve narozených v obci
vyjádření správce konkurzní podstaty ve věci posunu řízení v insolvenci
paní Pavlíkové
ODAS – změna vývozu ve svozu komunálního odpadu od 1.5.2011 –
jedenkrát za čtrnáct dní
Zveřejnění oznámení zahájení řízení ve věci uzavírky silnice I. třídy 1/19
ul. Brodská v termínu od 16.5. do 31.7.2011 a druhá etapa část. uzavírka
leva i pravá strana ul. Brodská od 13.6. do 31.7.2011

ZO jednomyslně a bez výhrad schvaluje
-

rozpočtové opatření dle z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech č.
02/11 ke dni 30.4.2011
veškeré účetní operace – návaznost příjmů a výdajů dle jednotlivých
položek
zveřejnění na úředních deskách – plán zasedání ZO pro rok 2011 – dle
zveřejnění ze dne 03.03.2011
zajistit kulturní odpoledne u příležitosti kácení máje se zajištěním
občerstvení a hudbou v měsíci ….
průběžné plnění závazku z r. 2010, tak aby k termínu 30.5.2011 byly plně
uhrazeny
organizačně zajistit májovou mši u kapličky dne 31.5.2011, spojené se
slavnostním vysvěcením praporu SDH, praporu a znaku naší obce
zápis do obecní kroniky za rok 2010
uzavřenou smlouvu o pronájmu prodejních buněk mezi obcí Rosička a
Gabrielou Filipi, bytem Rosička č.p. 9, za účelem provozu občerstvení

III.

ZO ukládá
-

Zajistit zdárný průběh vysvěcení praporu a znaku obce, včetně praporu
SDH
Termín …….. 31.5.2011
Zodpovídá: Poul Jan, ing. Sobotka Mir.

-

ke každému projednávanému bodu programu je vždy přijato samostatné
usnesení
přijato …. 5 hlasy
proti …. 0 hlasů
zdržel se .. 0 hlasů

……………………………
místostarosta

……………………………..
starosta

