Usnesení ze zasedání č. 23/2013
zastupitelstva obce Rosička dne 9.1.2013
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 2012, včetně rozpočtových opatření
v průběhu roku
zprávu o plnění plánu za rok 2012 a plnění plánu rozpočtu na rok 201š
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
vybírání poplatků za PDO a psy dne 9.1. 2013
poděkování všem přítomným za jejich příkladnou práci, aktivitu na úkor
svého času pro zlepšení kulturní a zájmové činnosti v obci
změnu systému EKO-KOM, týkající se odměn pro obce od 1. 10. 2012
zveřejnění letáku ZŠ a MŠ Nové Veselí, o stanovení termínu zápisi 1.třídy
pro školní rok 2013/2014, dne 22.1.2013

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 2013
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 a 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, 130 000,- Kč
vyplacení dohod o provedení práce za rok 2012 jsou zahrnuty ve výplatním
období za 12/2012 a to znamená, že budou uhrazeny v roce 2013
Dle z. č. 239/2012 Sb.,schvaluje účetní závěrku za rok 2012
( dle z. o účetnictví)
přítomní velmi kladně hodnotí přístup obce za svolání slavnostního
ukončení roku 2012 spolu s vjezdním zasedáním ZO a tím ocenění jejich
práce pro obec v průbě celého roku

uzavření dohod o provedení práce, plnění v průběhu roku 2013 – 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
- kvalitní zajištění ohňostroje na zahájení nového roku 2013 dne 1. 1.
- Dle zák.č. 2018/2000Sb o rozpoč. Pravidlech s účinností od 1.1.2013 a
zák.č. 501/2012 Sb. vzniká pro obec povinnost zřídit si účet u ČNB, Brno

III.

ZO ukládá
-

zpracovat závěrečné úkony inventarizace včetně veškerého účetnictví
k 31.12.2012 za spolupráce s pracovnicí MID p. Kadlecovou
Termín 10. 01. 2013

-

zpracovat dotazník EKO-KOM za r. 2012 za spolupráci s firmou ODAS
Termín.. 31. 1. 2013

-

povinnost zřídit si účet u ČNB, dle zák. č. 2018/2000 Sb o rozp.
Pravidlech, zák.č. 501/2012 Sb

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

