Unesení
ze zasedání ZO č. 28/2013 ze dne 6. 11. 2013
I.

ZO bere na vědomí:
-

-

II.

veškeré účetní operace včetně celého hospodaření obce
zprávu o zajištění plánu rozpočtu pro rok 2013
zápis členské schůze LD Polná dne 23.9.2013
oznámení o zahájení dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 dne 2.10.
výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 25. a 26.10.2013,
včetně provedení vyúčtování UZ 98071
proběhlé akci sběru nebezpečného odpadu v naší obci firmou ODAS
zveřejnění uzavírky silnice I/19 a I/37 od obce Sázava do Žďáru nad Sázavou od
18. 9. do 29.9.2013, objížďka přes Matějov, Rosičku.
Změna četnosti vývozu komunálního odpadu od 1. 10. 2013 – přechází v souladu
se smlouvou na vývoz 1x týdně
Seminář EKO- KOMU ve věci problematiky třídění a využívání komunal. odpadu
dobré výsledky ve sběru plastu, papíru, výrazně horší jsou ve skle a bioodpadu.
Povinnost obce řešit veškerý odpad na území obce.
Výsledek z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 (k 30.6.)
(viz. příloha zápisu)

ZO jednomyslně a bez výhrad schvaluje:
-

-

-

-

plánované nejdůležitější úkoly v plánu rozpočtu pro r. 2013
veškeré účetní operace – návaznost příjmů a výdajů dle jednotlivých položek dle
z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
rozpočtové opatření č. 05/2013 (viz příloha)
plnění plánu rozpočtu obce beze zbytků včetně evidence příjmů a jednotlivých
výdajů k 6.11.2013
kontrola pokladní evidence, knihy materiálových zásob, pohledávek a podrobná
kontrola hlavní účetní knihy za spolupráce obou výborů: Finančního a
Kontrolního
čerpání dotace v rámci programu POVV pro r. 2013 – akce N – oprava místní
komunikace, obnova dopravního značení, zpomalovací práh ve fin. náladu
167 058,-Kč včetně DPH
velmi dobrou spolupráci obou Výborů Finančního Kontrolního s obcí i aktivně se
zapojující činnosti obecního zastupitelstva, jeho přípravou a kontrolou všech
účetních operací i na správě majetku
návrh rozmístění nové zástavby 7 RD na p.č. 51/1, včetně rozmístění inž. sítí
(kanalizace, plynovod, komunikace)
přidělení č.p. 22 - objektu stavba – vepřín – pro připojení elektrifikace firmou
E.on – majitel Válka Pavel.
Průběh voleb a zdárný kladný průběh voleb ve dnech 25. a 26. 10. 2013 do
Poslanecké sněmovny ČR včetně vyúčtování UZ 98071

udělení souhlasného stanoviska vlastníku p. č. 528, u silnice III/3538 se skácením
stromů po označeným číslem 10 – javor – nalomené koncové větve, celkový stav
vyhnilého stromu v kraji 235 cm a hrozí zde nebezpečí úrazu projíždějících
občanů a vozidel. Souhlas je udělen pro KSUS provoz Žďár nad Sázavou, který
provede veškeré práce včetně likvidace stromu a úklidu okolí
- návrh zpracovaného výhledu financování obce Rosička na rok 2013 – 3016
- návrh bude zveřejněn 7. 11. 2013, sejmut 30.11.2013 a následně schválen
na příštím zasedání ZO č. 29 dne 11. 12. 2013
- návrh plánu rozpočtu obce Rosička na rok 2014
- návrh bude zveřejněn 7. 11. 2013, sejmut 30.11.2013 a následně schválen
na příštím zasedání ZO č. 29 dne 11. 12. 2013 ¨
- ústní žádost p. Války na možnost zřízení event. umístění osob, zajišťující dohled
na ustájení koní je možno řešit v rámci úz. plánu obce pod položkou VZ str. 13 a
záleží na projektantovi a zdůvodnění realizace výstavby – obec nemá námitek
- Členové ZO souhlasí s pozastávkou výplaty odměn za období 08/13 a
09/13 a dále dle potřeb OÚ a zůstatku fin. prostředků na účtě
- Příprava oslav bude v konkrétní podobě řešena závazně na ZO č. 29 a 30
v prosinci 11 a 27.12 – výroba dárků, kalendáře, postup oslav, fin
prostředky …..

-

Výsledek hlasování jednotlivých bodů:
5 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů zdržel se

III.

ZO ukládá:
-

-

-

zajistit vyplněnou tabulku skutečně vynaložených nákladu na volby UZ 98071,
včetně podkladů pro kontrolu za rok 2013
dořešit fin. otázku lokalizace nové zástavby 7 rodinný domů na p.č. 51/1
(rozmístění inž. sítí), vyřízení územního řízení v celkovém nákladu - …….. pro
rok 2014
návrh zpracovaného výhledu financování obce Rosička na rok 2013 – 3016
- návrh bude zveřejněn 7. 11. 2013 a následně schválen na příštím zasedání
ZO č. 29 dne 11. 12. 2013
návrh plánu rozpočtu obce Rosička na rok 2014
Zveřejněno dne 7. 11.
Sejmuto dne 25. 11.
Schváleno na ZO č. 29 dne 11. 12. 2013

Starosta: ……………………………..

Místostarosta: …………………………..

