Usnesení ze zasedání č. 12/2011
zastupitelstva obce Rosička dne 07.12.2011
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 2010, dotací r. 2011 včetně
rozpočtových opatření v průběhu roku
zprávu o plnění plánu za rok 2011 a schválení plánu rozpočtu rok 2012
zpráva o proběhlém dílčím přezkoumání hospodaření obce za r. 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.
zpráva o rozboru bezpečností situace a veřejného pořádku v obci od Policie
ČR
návštěvu nejstaršího občana obce 10.12.2011 – 89 let
podanou žádost Kraje Vysočina, odbor vodního a lesního hospodářství –
požádání o dotaci na zalesnění obecní lesa v k.ú. Rosička.
Zveřejnění přípisu MěÚ odbor stavební Žďár – oznámení o zahájení
stavebního řízení – povolení pro stavbu manipulačního skladu LDO
Přibyslav v obci Sázava – zpevnění plochy za účastníka řízení pan
František Šťastný, trvale bytem na OÚ č.p. 20. Zveřejněno 25.11.2011 do
12.12.2011
Stanovisko minist. ŽP dle zák. č.100/2001 Sb. o posouzení vlivu na živ.
Prostř. a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o posuzování
vlivu na živ. prostř. Ve znění pozdějších předpisů k návrhu koncepce –
aktualizace programu rozvoje kraje \vysočina.

ZO jednomyslně a bez výhrad schvaluje
-

-

-

libovolný výběr limitu do pokladny obce z běžného účtu obce
plán rozpočtu obce pro rok 2012 s účinností dnem 1.1.2012
nejdůležitější úkoly plánované pro rok 2012
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
Upřesnění financování na období 2012-2014 o aktuální finanční otázky
závěrečné hodnocení veškeré činnosti OÚ a ZO obce Rosička v průběhu
celého roku 2011
usnesení bylo přijato 5 hlasy
proti 0 hlasů
zdržel se 0 hlasů
poskytnutí fin. Hotovosti na Mikulášskou nadílku, spojenou s kulturním
programem na OU dne 5.12. 2011 od 16.30. hod

III.

-

uzavření smlouvy o dílo č. 810/11/1 a 810/11/2 pro rok 2011 a 2012 se
spol. s.r.o. Envirex, Petrovická 861, Nové Město n. Mor., provedení prací
hydrogeologického průzkumu na p.č. 62/4 k.ú. Rosička

-

Rozpočet pro rok 2012 svazku obecních lesů, ul. Ronovská, Přibyslav

-

Rozhodnutí o skácení dřevin – stromů podél komunikace III/3558 parc. č.
528 v k.ú. Rosička, pro firmu KSUS Vysočina, Jihlavká ZR

-

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

-

zprávu o výsledku proběhlého dílčího přezkoumání hospodaření obce za
rok 2011

-

Řešení otázky výkupu pozemku pro plánovaný vrt vodovodu, bude
uzavřeno dne 12.12. na Agro Sázava

-

zahájení přípravných prací – územní plán - zaměření celého nového
stavebního obvodu parcel MK. a jiné. Jedná se o přípravné práce pro studio
P, Psotovi Žďár. n. S., s firmou ing. Pohanka – kanalizace, plynofikace,
elektřina, místní komunikace

-

zpracování prováděcí dokumentace samosprávy obce obsahující instrukce
pro činnost v případě vzniku mimořádné situace dle z.č. 239/2000 Sb.,
zákon č. 240/2000 Sb.

-

založení nové inventární knihy, včetně nového ocenění pozemku obce
Rosička, včetně podílu LD Polná

-

Schvaluje úřední hodiny na OU – beze změny tj. – 1 středa v měsíci od 1718.00 a na požádání a potřeby kdykoliv.

-

Plán zasedání zastupitelstva obce Rosička pro rok 2012 – zveřejněno
28.12.2011, který bude zveřejněn v průběhu celého roku na obou úředních
deskách.

-

Vydán příkaz starosty obce a schválení inventarizační komise pro
zabezpečení inv. hosp. prostř. A veškerého majetku k 31.12. 2011

ZO ukládá
-

odeslat prováděcí dokumentaci obce (viz bod 2) na HZS Žďár
Termín do 31. 12. 2011

-

Projednání a zveřejnění směrnice pro provedení inventarizace v souladu
s ustanovením zákona č. 563/991 Sb. o účetnictví s vyhláškou č. 410/2009

Sb. účetními standardy a vyhl. č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a
závazků po schválení s účinností 1.1. 2012
-

Směrnice k odpisům a postupu při dopočítání opravek k dlouhodobému
majetku k 31.12. 2001 a s účinností dnem 1.1.2012.
termín: 30.12.2012

-

Odeslat žádost o finační dotaci za proběhlou činnost v rámci hospodaření
v obecním lesu a zajištění nového zalesnění pozemku-lesa

…………………………..
Místostarosta

…………………………….
Starosta

