Unesení
ze zasedání ZO č. 30/2013 ze dne 27. 12. 2013
I.

ZO bere na vědomí:
-

II.

veškeré účetní operace včetně celého hospodaření obce
zprávu o zajištění plánu rozpočtu pro rok 2013
zprávu o plnění usnesení, zprávu o činnosti OÚ, SPOZ a obou výborů
splnění veškerých závazků za rok 2013 včetně dotací v průběhu roku
prováděných rozpočtových opatření v průběhu roku
veškeré účetní operace včetně celého hospodaření obce
zprávu o plnění usnesení, zprávu o činnosti OÚ, SPOZ a obou výborů
splnění veškerých závazků za rok 2012 včetně dotací v průběhu roku
prováděných rozpočtových opatření v průběhu roku
informace o veškeré činnosti obecního úřadu v průběhu celého roku 2013
že v průběhu roku 2013 nebyla zaznamenána žádná výtka, připomínka či
od občanů či jiného subjektu
informace o dodatku účinnosti zákona č. 167/2008Sb. , směrnice EU
|Rady 2006/21/ES o principu, prevence a zásad – znečišťovatele-

2014 a

2013 a

stížnost
a parl.

ZO jednomyslně a bez výhrad schvaluje:
-

-

-

-

-

plánované nejdůležitější úkoly v plánu rozpočtu pro r. 2014
veškeré účetní operace – návaznost příjmů a výdajů dle jednotlivých položek dle
z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
rozpočtové opatření č. 06/2013 (viz příloha)
plnění plánu rozpočtu obce beze zbytků včetně evidence příjmů a jednotlivých
výdajů k 31. 12. 2013
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
libovolný výběr limitu do pokladny z běžného účtu obce
kontrola pokladní evidence, knihy materiálových zásob, pohledávek a podrobná
kontrola hlavní účetní knihy za spolupráce obou výborů: Finančního a
Kontrolního, SPOZ a činnost SDH v obci a jejich podíl na kulturní činnosti
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
nadále jsou v platnosti úřední hodiny na OÚ – beze změny, tj. první středa
v měsíci od 17 do 18 hodin a na požádání a potřeby kdykoliv
plán zasedání zastupitelstva obce Rosička pro rok 2014 – zveřejněn dne 5. 1.
2014, který zde bude zveřejněn v průběhu celého roku na obou úředních deskách,
včetně rozesílání pozvánek, vždy sedm dní před konáním ZO
zveřejnění zpracovaného návrhu – výroční zprávy za rok 2013 (dle § 18 z.č.
106/1998 Sb., o svobodném přístupu k informacím) 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
- výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce pro rok 2014 podle § 84
odst. 2 písm. n), zákona o obcích, prozatím zůstávají ve stejné výši jako v roce
2013
- je sledována otázka umožnění realizace práva občana dle § 16 odst. 2 písm. e) z.č.
128/2000 Sb., obcích
- plnění plánu rozpočtu obce průběhu roku 2013 splněno beze zbytku dle příjmu a
výdajů
- zpracovaný plán inventur v souladu s §5 vyhl. č. 270/2010Sb., o inventarizaci
majetku a závazku k 31. 12. 2013

ZO obce schválilo účetní závěrku v návaznosti na vyhlášku č. 220/2013 ze dne 22. července
2013, na svém zasedáním č. 30 dne 27. 12. 2013 se zaměřením:
- přichvalování účetní závěrky se bude postupovat podle §4 odst. 8 písm. w(z. č. o účetnictví
§85 písm. b. z. č. 128/Sb., o obcích,.)
- vyhlášky č. 220/13Sb., podle §5 a podle §11 včetně, identifikace osob jmenovitě
A to s účinností dnem 1. 1. 2014

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

III.

ZO ukládá:
-

Zpracovat závěrečné úkony inventarizace včetně odpisu dlouhodobého majetku i
veškerého účetnictví k 31.12.2013 za spolupráce s pracovnicí MID, paní
Kadlecovou
Termín: 10. 1. 2014
- odeslat zprávu o výsledku finančních kontrol za r. 2013 podle z.č. 320/2001 Sb.
- provedení inventarizace veškerého majetku obce, financování a úkony správy a
ochrany majetku, dle vydaného příkazu starosty obce č. 01/2013 v termínu od
27.12. do 31.12. 2013

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

Starosta: ……………………………..

Místostarosta: …………………………..

