Usnesení ze zasedání č. 14/2012
zastupitelstva obce Rosička dne 4.1.2012
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 2011, včetně rozpočtových opatření
v průběhu roku
zprávu o plnění plánu za rok 2011 a plnění plánu rozpočtu na rok 2012
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
zápis z valné hromady svazku obecních lesů Přibyslav ze dne 8.12.2011
stanovení členského příspěvku 170 ,- kč na haúrok
schválení rozpočtu na rok 2012-01-04
zápis z členské schůze LD polná ze dne 14.12,.2011
nájemné pro členské obce ve výši 3200,- Kč na podíl obce za rok 2011
sepsán dokument (souhlas vlastníků pozemků se zápisem stavby Junák
do kat. nemovitostí

ZO jednomyslně a bez výhrad schvaluje
-

-

-

-

rozpočtové opatření (viz příloha)
libovolný výběr limitu do pokladny obce z běžného účtu obce
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
inventarizaci majetku as závazků v návaznosti na vnitřní směrnici obce
Rosička pro provedení inventarizace, včetně vnitřní směrnice odepisování
dlouhodobého majetku s účinností dnem 1.1.2012, dle ust. z.č. 563/1991
Sb., vyhl. č. 410/2009 Sb, českým účetním standardem, č. 708 a vyhl.
270/2000 Sb
plán inventarizace v souladu s ustanovením par. 5 vyhl. č. 270/2010 Sb.
inventarizační zpráva včetně všech příloh majetků, závazků, pohledávek,
karet odpisů a věcná břemena a jiné k 31.12.2011 ( viz. Přílohy)
zpracovaný restaurátorský záměr k opravě kamenného kříže s korpusem
Krista v k.ú. Rosička, který není evidován památkou z roku 1860, na par. č.
507 ve finančním nákladu vč. DPH, 140 562 ,- Kč
zpracování nové podrobné inventarizace včetně vyhotovení nové knihy
v přepočtu pozemků dle LV a rozčlenění majetku podle nového účetního
zákona

-

-

III.

uzavření dohod o provedení práce, plnění v průběhu roku 2012 – dle
rozpočtu. Včetně dohody o provedení práce za vedení a průběžnou
aktualizaci webových stránek.
nákupu materiálu spotřebního SDH v nákladu cca 10 000,-Kč
nákup vycházkového a pracovního oděvu v nákladu cca 10 000,- Kč
řešení otázky výkupu pozemku pro plánovaný vrt vodovodu

ZO ukládá
-

zpracovat závěrečné úkony inventarizace včetně veškerého účetnictví
k 31.12.2011 za spolupráce s pracovnicí MID p. Kadlecovou
Termín 10. 01. 2012

Ke každému projednávanému bodu programu je vždy přijaté samostatné
usnesení bylo přijato 5 hlasy
proti 0 hlasů
zdržel se 0 hlasů
Zodpovídá: starosta

…………………………..
Místostarosta

…………………………….
Starosta

