Unesení
z výjezdního zasedání ZO č. 22/2012 ze dne 27. 12. 2012
I.

ZO bere na vědomí:
-

II.

veškeré účetní operace včetně celého hospodaření obce
zprávu o plnění usnesení, zprávu o činnosti OÚ, SPOZ a obou výborů
splnění veškerých závazků za rok 2011 včetně dotací v průběhu roku 2012 a
prováděných rozpočtových opatření v průběhu roku
zápis o provedení kontroly Finančního a Kontrolního výboru
informace o veškeré činnosti obecního úřadu v průběhu celého roku 2012
že v průběhu roku 2012 nebyla zaznamenána žádná výtka, připomínka či stížnost
od občanů či jiného subjektu
informace k organizačním změnám v daňové správě od 1.1.2013 FiÚ Žďár nad
Sázavou
poděkování za finanční dar na obnovu krovu fary v Nížkově od Mgr. Pavla
Sandtnera

ZO jednomyslně a bez výhrad schvaluje:
-

-

-

-

rozpočtové opatření (viz příloha) 06/2012
libovolný výběr limitu do pokladny obce z běžného účtu obce
veškeré hospodaření obce spolu s jednotlivými úkony ve všech odvětvích
zajištění plnění závazků za rok 2012
zveřejnění zpracovaného návrhu – výroční zprávy za rok 2012 (dle § 18 z.č.
106/1998 Sb., o svobodném přístupu k informacím)
návrh plánu rozpočtu obce pro rok 2013 s účinností dle ustanovení § 84 odst. 2
písm. b) z.č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, dnem 1.1.2013
nejdůležitější úkoly plánované pro rok 2013 včetně upřesnění výhledu
sestavení upraveného rozpočtu od pracovnice MID 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
veškeré finanční výdaje dle jednotlivých položek (na Vánoční svátky, oslavy
Silvestra, příchod Nového roku 2013 včetně ohňostroje s kulturní vložkou a
slavnostní výjezdní zasedání ZO 22), vše zahrnuto pod položky 5169 a5175
závěrečné hodnocení veškeré činnosti OÚ a ZO obce Rosička v průběhu celého
roku 2013
zpracování podrobné inventarizace pozemků dle LV, rozčlenění majetku podle
nového účetního zákona, viz. Přílohy
výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce pro rok 2013 podle § 84
odst. 2 písm. n), zákona o obcích, prozatím zůstávají ve stejné výši jako v roce
2012
pro rok 2013 je uzavřen dodatek ke smlouvě o nakládání s odpadem s firmou
ODAS, cena pro rok 2013 je stanovena ve výši 18416,- Kč bez DPH, DPH činí
20%

-

-

-

III.

-

zpracovaný plán inventur v souladu s §5 vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci
majetku a závazků, k 31.12.2012
poskytnutí finančního daru na obnovu krovu na faře v Nížkově ve výši 6000,- Kč,
již na zasedání ZO č. 20 dne 7.11.2012
velmi dobrou spolupráci obou Výborů při OÚ v Rosičce včetně SPOZ, činnosti
členek SDH na úzké spolupráci, kde se daří plnit veškeré úkoly, závazky a aktivní
přístup na kulturní a sportovní činnosti
úzkou spolupráci obou Výborů při OÚ na jednotlivých zasedáních ZO, kde
spolupracují na všech plánovaných akcích, plnění přijatých dotací. Pozornost
věnují účetním operacím, správě a ochraně majetku, jednotlivé otázky a
záležitosti jsou konzultovány a schváleny dle možnosti finančních prostředků
obce
je sledována otázka umožnění realizace práva občana dle § 16 odst. 2 písm. e) z.č.
128/2000 Sb., obcích
směrnici č. ÚČ 1/2012 opravné položky s účinností od 1.1.2013 – ( 315)

ZO ukládá:
-

Zpracovat závěrečné úkony inventarizace včetně odpisu dlouhodobého majetku i
veškerého účetnictví k 31.12.2012 za spolupráce s pracovnicí MID, paní
Kadlecovou
Termín: 31.12.2012

-

Ke každému projednávanému bodu programu je vždy přijato samostatné usnesení
dle § 92 odst. 3 z.č. 128/2000 Sb., o obcích
bylo přijato 5 hlasy
proti
0 hlasů
zdržel se
0 hlasů

-

Průběžně zajistit plnění všech úkolů, žádostí a požadavků z dnešního zasedání ZO
Zodpovídá: starosta
Termín: 31.01.2013

-

Zveřejnění informací k organizačním změnám v daňové správě od FiÚ od
1.1.2012
Zveřejněno: 07.12.2012

-

Zabezpečit informovanost občanů na změnu komunálního odpadu v období
vánočních svátků. Leták byl doručen do všech domácností, včetně zveřejnění
na úřední desce OÚ dne 13. 12. 2012

Zaslat přípis na správu a údržbu silnic kraje Vysočina, provoz Žďár nad Sáz., ulice
Jihlavská – zabezpečení odvodnění silnice 527, 528 kú Rosička, aby nedocházelo ke
splavování štěrku a zeminy z parcely 490/7 a stavební 21. Termín do 31.12.

Starosta: ……………………………..

Místostarosta: …………………………..

