Usnesení
ze zasedání ZO č. 25/2013 ze dne 13. 3. 2013
I.

ZO bere na vědomí:
- zprávu o plnění usnesení, zprávu o činnosti OÚ, zprávu Výboru Finančního a
Kontrolního
- veškeré účetní operace, včetně celého hospodaření obce
- zajištění v průběhu roku plnění závazků za r. 2012
- zprávu o zajištění plnění plánu rozpočtu pro rok 2013
- průběžné plnění z.č. 309/1999 Sb.dle § 13 a z.č. 129/2000 Sb. dle § 8 odst. 7
- z.č. 128/2000 Sb., o obcích, § 72 a § 77 odst. 2 a nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
- přehled cenových kontrol v r. 2011 – negativní hlášení dle vyhl. č. 416/2004 Sb.,
a § 14 odst. 6 z.č. 526/1990 Sb.
- zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2012 v souladu se
zákonem č. 420/2004Sb.,
- uspořádání karnevalu dne 16. 3. 2013 na OÚ v Rosičce místi členkami SDH,
poskytnutí občerstvení a nákup potřeb do soutěží, včetně propagace celé akce
- o vybrané výši finančních prostředků na akci tři králové, která proběhla v naší
obci dne 12. 1. 2013
- velmi kladný ohlas od občanů k obnovení tradiční akce – MASOPUST – po 80ti
letech a zpráva o této činnosti je uložena na webových stránkách
- zřízení účtu u ČNB v Brně na základě novely z. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech s účinností od 1. 1. 2013 (z. č. 501/2012 Sb.,)
- výnos daní dle písemné žádosti na FÚ kraje Vysočina bude nadále poukazováno
na stávající účet u KB
- zveřejnění veřejné vyhlášky o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního
plánu Rosička v uplynulém období – zveřejněno 28. 2. – 2. 4. 2013
- pozvánka – honební společnost Nové Veselí – Matějov dne 10. 3. 2013 v zasedací
místnosti městyse Nové Veselí v 9:00 hodin - zveřejněno 25. 2. 2013
- přípis kraje – oddělení ost. správních rozhodnutí ve věci vyplácení odměn členům
OVK (dl usnesení Nejvyššího správního soudu § 93 odst. 5 z. č. 150/2002 Sb.,)
ode dne 20. 2. 2013 začíná běžet 30tidenní lhůta pro vyplácení odměn členům
OVK tj. dnem 22. 3. 2013
- zpávu o vyúčtování voleb prezidenta ČR – leden 2013- ÚZ 98008
- v měsíci 04/2013 bude organizován svoz nebezpečného odpadu. Veřejnost bude
včas informována formou letáku
- změna komunálního odpadu kdy v obci dochází s platností vývozu od 18. týdne
na svoz PDO 1x za 14 dní
- rozhodnutí o vydání stav. Povolení pro MVDr Martin Jaroš, Rosička 2, ve věci,
stavební povolení ubytování v soukromí- ČOV, vypouštění odpadních vod do
jednotné kanalizace

II.

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
opis schváleného upraveného rozpočtu obce dle ustanovení § 84 odst.2 písm.b)
zákona o obcích
zveřejněno od 18.02.2013 do 12.03.2013
zveřejnění závěrečného účtu včetně zůstatku na běžném účtu za r. 2012 dle §17 z.
č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
ZO souhlasí s celoročním hospodařením obce a to bez výhrad
zveřejněno od 18.02.2013 do 12.03.2013
zveřejnění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2012 – KrÚ
detašované pracoviště Žďár nad Sázavou, odbor kontroly dne 11.02.2013
-nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky – v souladu z. č. 420/2004 Sb., o
přezkum v hospodaření
zveřejněno od 18.02.2013 do 12.03.2013
součastně schvalujeme účetní závěrku za období r. 2012 dle vyhlášky (VÚJ)
jelikož k výše uvedeným bodům nebyly vzneseny žádné ústní či písemné
připomínky a jiné podněty. Bylo přijato k výše uvedeným bodům schválené
usnesení a to bez výhrad
rozpočtové opatření č. 02/2013 (viz. Příloha)
činnost Výboru finančního a kontrolního též v návaznosti plnění z. č. 320/2001
Sb.,
zápis do obecní kroniky za r. 2012
Zajištění kulturní akce – karneval pro děti, který se konal dne 16. 03. 2013 ve
14:00 hod. v budově OÚ
s konečnou platností vybudování památníku obětem I. světové války v období
1914-1918 dle zpracovaného návrhu a textu firmou Kamenosochařství –
Cafourek ze Žďáře nad Sázavou. Zajištění žehnání celé akce se uskuteční
31. 5. 2013
uzavření dohod o provedení práce (viz. zápis)
pověřením starostku obce p. Dvořákovou k úkonům zpracování a zajištění
Jednotlivých úkonů pro rozpočtové opatření na straně přijmu – neomezeně – a na
straně výdajů v limitu nad 100 000,-Kč jednotlivé rozpočtové opatření bude vždy
na příštím zasedání ZO projednáno a schváleno
finanční prostředky dle potřeb pro výrobu upomínkových dárků na plánované
akce v měsíci 07/2014 – 100leté výročí SDH a III. sraz rodáků (barvy, látky,
rámečky, stuhy, lepidla, pastelky, fix, podložky a jiné) Na základě předložení
hotových výrobků a množství od jednotlivých občanů bude poskynuta symbolická
fin. odměna dle možnosti fin. prostředků obce – formou dohody o provedení práce
přípravné práce na zahájení oslavy jarních svátků, výzdoba obce podél silnice
kraslicemi, výzdoba dětí kraslicemi u obecního úřadu. Na tuto akci bude použito …
vyfouklých vajec, které budou přeměněny na kraslice.
přípravné práce – výběr a skácení stromu na máj v obecním lese, včetně převozu na
místo kde bude máj stavěna tj. prostranství u hřiště. Termín bude upřesněn, včetně
srazu u požární zbrojnice

dne 30. 4. 2013 sraz na akci stavění máje předvečer akce – pálení čarodějnic včetně
nahlášení pálení ohně na HZS ul. Jamská ve Žďáře nad Sázavou

-

- uspořádání akce – III. kácení máje v měsíci 06/2013 – přesný termín a hodina bude
upřesněna na zasedání SDH – občané budou informováni pozvánkou, případné fin.
náklady budou projednány na zasedání ZO v měsíci 06/2013 – termín 8.6. - Sobota
- v měsíci 04/2013 proběhne očkování psů u OÚ v Rosičce
Proběhne svoz nebezpečného odpadu. Občané budou o obou akcí
včas a řádně informováni formou letáků
- Svazek obcí Přibyslav provede nahodilou těžbu obecního lesa a veškerý zůstatek
likvidace odpadní dřevní hmoty, vyčištění lesa zajistí na své náklady Sobotka
Miroslav, Ladislav.

III.

ZO ukládá:
-

-

-

-

-

Odeslání informace o zřízení účtu u ČNB na – FÚ ul. Tolstého 2 Jihlava a na
Ministerstvo financí ČR , odbor 12, Letenská 15, 118 10 Praha 1
Dne 18. 2. 2012
Zajistit opravu soc. zařízení v budově požární zbrojnice a OÚ dle nutnosti
posouzení celé opravy a návrhu řešení
Termín co nejdříve 2013 zodpovídá Sobotka Miroslav, Straka Jaroslav
Určení termínu na plánované akce 100let výročí SDH a sraz rodáků – plánované
na období 07/ 2014 dnešní určený termín je závazný
Termíny výběru 28.6., 12.7. 19.7., a domluvit Hudbu …
Prověřit zákon č. 416/2000 Sb., ohledně vypracování – Průkazu Energetické
náročnosti budovy:
Od 1. 1. 2013 – netýká se obce
Od 1. 7. 2013 – objekty užívané veřejné moci (krajské, městské a obecní úřady,
budovy hasičů a jiné) vztažnou plochou větší než 500m2
Zajistit úhradu odměn členů OVK na základě usnesení § 93 odst. 5 z. č. 150/2002
Sb., za volby prezidenta ČR 1. 1. 2013 je stanoven dne výplaty
Dne 22. 3. 2013
zodpovídá Dvořáková Jiřina

Závěrem: Je-likož nikdo nebyl proto nebyl proti ani se nezdržel hlasování a
hlasování se zúčastnilo 100% poslanců ZO je jednomyslně a bez výhrad veškeré
usnesení schváleno, včetně uložení jednotlivých úkolů. Výsledek hlasování byl
vždy prováděn samostatně k jednotlivým bodům : 5 hlasů pro
0 nikdo nezdržel
0 nikdo proti
V Rosičce dne 13. 3. 2013 v 19:40

Starosta……………………………… Místostarosta……………………………….

