Usnesení
ze zasedání ZO Rosička číslo 37 ze dne 13. 01. 2010
v 17.00 hodin

I.

-

II.

ZO bere jednomyslně na vědomí zprávu

plán rozpočtu pro rok 2010
upozornění fi ODAS na nepořádek v okolí kontejneru – plast
upozornění na zavážení obecního lesa neukázněnými občany různým materiálem
PDO
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.

ZO jednomyslně a bez výhrad schvaluje:

- bod jednání – usnesení ve věci elektronické spisové služby
I. bere na vědomí aktuální stav informatizace OÚ využívá informační systém
MUNIS pro vedení agend úřadu.
II. vyslovuje zájem o zajištění licence plné verze elektronické spisové služby
MUNIS, prostřednictvím ORP – Triada MUNIS v souladu s podmínkami Výzvy
k předkládání žádosti o finanční podporu v rámci IOP na rozvoj služeb
eGovernmentu v obcích vyhlášené dne 27.l0.2009 s tím, že tato licence spisové
služby bude provozována na vlastních technických prostředcích obce.
III. pověřuje starostu sdělením tohoto usnesení příslušné obci s rozšířenou
působností – Město Žďár a zajištění zda bude žádost o dotaci v rámci této
výzvy podávat.
- ke každému projednávanému bodu programu – vždy samostatné usnesení
- rozpočtové opatření 08/09 (viz přílohy) z.č. 250/2000 Sb., včetně upraveného
rozpočtu k 31.12., tak aby každá položka měla 100% plnění podle skutečností
v sestavě se zaokrouhlením na celé stokoruny – dle všech položek k 31.12.2009
- veškeré účetní operace, návaznost všech příjmů a výdajů dle jednotlivých položek za
období od 19.12.2009 do 13.01.2010
- včetně kontroly účetních operací v pokladní knize od 19.12.09 do 13.01.10(viz zápis)
- úhrada II. splátky uzavřené dohody o provedení práce za rok 2009 na ZO č. 27
- zabezpečení veškerých podmínek pro inventarizaci hosp. prostředků a veškerého
majetku obce k 31.12.2009.
plán rozpočtu pro rok 2010 – včetně příloh
veškeré účetní operace, ochrana a správa včetně hospodaření s majetkem obce
zveřejnění závěrečného účtu ke dni 31.12.2009, který byl zveřejněn dle § 17 odst. 6
z.č. 250/2000 Sb., spolu s rozpočtem obce

-

III.
-

-

závěrečnou zprávu o výsledku proběhlé inventarizace veškerého majetku a
hospodářských prostředků obce ke dni 31.12.2009
přijetí a proúčtování krátkodobé finanční půjčky dle smlouvy na úhradu závazků
z roku 2009 – smlouva o půjčce ze dne 18.12.2009
případné předložení kupní smlouvy paní Filipy a pana Straky na odprodej pozemku
po 18.12.2009 – její kladné vyřízení
rozpočtové opatření č. 8/09 dle z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
vyřízení a povolení debetu u a.s. Komerční banky ve Žďáře nad Sázavou
smlouvu o půjčce §§ 657 a 658 obč. zákoníku – krátkodobá příjmová půjčka na
úhradu nejdůležitějších závazků se splatností k 31.12.2009
přiznání – k dani z příjmů právnických osob a vyúčtování daně vybíranou srážkovou
daní od fyz. osob za období od 1.1. do 31.12.2009
uzavření dohod o provedení práce pro rok 2010 – dle rozpisu
uzavření dohody o provedení práce na aktualizaci webových stránek 11-12/2009 a
dále pro rok 2010

ZO jednomyslně ukládá:
zveřejnění oznámení, že dne 13.1.2010 bude na OÚ probíhat vybírání místních
poplatků od občanů.
Termín: 13.1.2009
plně uhradit povolený debet u KB a.s. …….. do 30. 6. 2010
plnění přijaté krátkodobé půjčky – smlouva o půjčce §§ 657 a 658 v termínu do
30.6.2010
provést rozpočtové opatření všech položek a paragrafů k 31.12.2009
plnění usnesení ZO č. 36 ze dne 18.12.2009 v bodě 3) je pro OÚ závazný v termínu
plnění nejpozději do 30.6.2010

……………………………..
starosta

………………………………
místostarosta

