Usnesení
ze zasedání ZO č. 19/2012 ze dne 05. 09. 2012
I.

ZO bere na vědomí:
-

-

-

-

-

-

II.

veškeré účetní operace včetně celého hospodaření obce
zprávu o zajištění plnění plánu rozpočtu pro rok 2012
o postupu příprav vodovodu ve věci vydání rozhodnutí územního řízení na
vodovod obec Rosička MěÚ odbor stavební
přípis ing. Miroslava Kalouska od ministerstva financí a to návrh zněny
rozpočtového určení daní pro obce na období 2013 – 2015
vydání výroční zprávy ASEKOLU za r. 2011 ve věci plnění odpadového
hospodářství
zpracování podmínek dle zákona o střetu zájmu dotazníky uloženy do registru
dne 29. 6. 2012
vydané osvědčení o úspoře emisí pro obec Rosičku
úspora emise CO2 eko – 1,625 tun
úspora energie 36788 MJ za r. 2011
monitoring eroze zemědělské půdy – problematika erozních jevů – v k.ú. Rosička
se žádné nevyskytují
problémy ve věci umístění bioodpadového kontejneru v lokalitě autobusové
čekárny
schválení zabudování dopravního značení a zařízení na místní komunikaci p. č.
507 v k.ú. Rosička dle stanoviska odboru dopravy MěÚ ve Žďáře nad Sázavou ve
stanoveném termínu nejpozději do 30. 9. 2013 v závislosti na fin. prostředky
jmenování zapisovatele okrskové volební komise obce Rosička
Mgr. Ladislav Sobotka, roč. 1974, bytem Rosička 13
uzavření smlouvy s POVV Jihlava na plánovanou neinvestiční akci – ÚZ 90
akce: nákup hasičské techniky a oprava hasičské zbrojnice v celkovém fin.
Nákladu ve výši 167 000,-Kč
Nově obnovený dodatek ke smlouvě o nakládání z bioodpadem dnem 1. 9. 2012,
na základě snížení počtu kontejneru ze 3 ks. na 2 ks. u OÚ včetně snížení nájmu
za kontejner
Nařízení st. veterinární správy o mimořádný veterinárních opatřeních z důvodu
výskytu a zemezení šíření nebezpečné nákazy - variozy včel, zveřejněno 29.8. ,
sejmuto 14.9.2012.
Sdělení od Měú ZR, stavební oddělení – oznámení záměru odstranění obytné
části zem. Usedlosti č.p. 2 v kú. Rosička na pozemku st. par. č. 10, stavebník
MVDr. Martin Jaroš, ročník 71, rosička č.p. 2.

ZO jednomyslně a bez výhrad schvaluje:
-

plánované nejdůležitější úkoly v plánu rozpočtu pro r. 2012
veškeré účetní operace – návaznost příjmů a výdajů dle jednotlivých položek dle
z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
rozpočtové opatření č. 04/2012 (viz. příloha)
změnu jednotky JPO SDH Rosička jmenování nových členů a doplnění pod
čj. 615234
zahájení plnění dotace v rámci programu POVV pro r. 2012 – akce – N – nakup
hasičské techniky a oprava požární zbrojnice ve výši 167 000,-Kč včetně DPH

-

-

-

-

III.

zapracovat do účetnictví nové předpisy pro ÚSC a PO platné s účinností
dnem 1. 1. 2012, vyhláška č. 403/2011 Sb., 436/2011Sb., 437/2011 Sb., a novela
některých Českých účetních standardů – finanční zpravodaj č. 09/2011 ze dne 20.
12. 2011
udělení souhlasů k realizaci stavby ubytování v soukromí k. ú. Rosička na parcele
č. 10ve vlastnictví majitele MVDr. Martin Jaroš, bytem čp. 2 ze dne 3. 7. 2012
ve věci nedostatku finančních prostředků na účtu obce za období 04/2012,
05/2012, 06/2012 – byly vždy přednostně hrazeny nejdůležitější faktury závislé
a zapisovatel
na aktivní činnosti obce. drobné nákupy byly proúčtovány pokladnou obce
v období 07/2012 – 08/2012 a průběžně do roku 2012
návrh obce Rosička ve věci umístění příčné ho prahu včetně dopravního značení
na místní komunikaci p. č. 507 v k. ú. Rosička v majetku obce a dle námi
předložené žádosti ze dne 20. 7. 2012 na Policie ČR, dopravní inspektorát
jmenování zapisovatele okrskové volební komise obce Rosička
Mgr. Ladislav Sobotka, roč. 1974, bytem Rosička 13
stanovení minimálního počtu členu okrskové volební komise v obci Rosička (§ 15
písm. c) zákona) ……..3 – tříčlenná
ponížení kontejneru na bioodpad v rámci negativního přístupu některý občanů a
též z důvodu málo využívaných kontejnerů- ze tří kontejneru budou ponechány
pouze 2 ks. o OÚ.

ZO ukládá:
-

-

-

-

se veliteli jednotky JPO – SDH p. Oldřichu Němcovi provést proškolení nových
členů s účinností dnem 6. 9. 2012
všem členům JPO – SDH obce Rosička si zajistit preventivní zdravotní prohlídku
termín ……… do 30. 10. 2012
zpracovat skartaci a uložení archiválií dokumentů dle zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví § 31 a dle schváleného skartačního plánu obce
termín 31. 12. 2012
pro volby do zastupitelstvech krajů ve dnech 12. 10. až 13. 10. 2012 zabezpečit
plnění veškerých úkolů dle harmonogramů voleb, plnění z z.č. 130/2012 Sb.,
termín: volby
první zasedání OVK v obci Rosička svolat nejpozději do 21. 9. 2012
(§ 15 písm. d) zákona) a další úkoly až do 12. 10.
Zveřejnění veřejné vyhlášky o zahájení spojeného územního řízení o umístění
stavby a stavebního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání stavby
ubytování v soukromí č. p. 2 – Rosička na st. p. č. 10 a par. č. 29 a 30 pro MVDr.
Martin Jaroš bytem Rosička č. p. 2 – jednání dne 21. 9. 2012 v 9:00 hod. na
odboru výstavby MěÚ ve Žďáře nad Sázavou.
Zveřejněno 22. 8. 2012 do 07. 09. 2012
Vydat rozhodnutí o skácení dvou kusů stromů druhu javor na pozemku majitele
Obc Rosička p. č. 525 a 528 v k.ú. Rosička pro Krajskou správu a údržbu silnic
Vysočiny Žďár z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu na silniční
komunikaci II/352 a III/3528.
Termín: 1. 11. 2012
do: 31. 3. 2013

Starosta………………………………

Místostarosta……………………………….

