Usnesení
ze zasedání ZO Rosička číslo 38 ze dne 17. 02. 2010
v 17.00 hodin

I.
=
-

II.

ZO bere jednomyslně na vědomí zprávu
oznámení jednání o návrhu změny č. 1 územního plánu obce Nížkov
veškeré účetní operace
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.
stanovisko MV č. 51/2009 a otázky o poskytování odměny v souběhu výkonu
několika funkcí členů zastupitelstva
Úřad práce – možnost vytvoření míst VPP v obci Rosička
Zprávu o výsledku fin. kontrol za rok 2009 pro Krajský úřad Vysočina – odbor
kontroly
komentář výsledky včetně tabulek stavu z ukončených kontrol nakládání
s veřejnými prostředky na základě přezkumu hospodaření za rok 2009 na Krajský
úřad odbor ekonomiky
předběžné projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2009 včetně závěrečného účtu za rok 2009
o konání příštího zasedání ZO dne 7.4.2010
ZO jednomyslně a bez výhrad schvaluje:

- bod jednání – usnesení ve věci elektronické spisové služby
- 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 14.1.2010 do 17.02.2010
- včetně kontroly účetních operací v pokladní knize do17.2.2010(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.
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
uzavření kupní smlouvy paní Filipi 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
zpracovat anketu zda realizovat vodovod v obci
povolení skácení 4ks jasanu a 1 ks ovoc. strom-hruška – MVDr. Jaroš Martin

-

III.

-

nebude prozatím realizována možnost míst VPP
poskytnutí finanční částky na základě smlouvy o poskytnutí daru (viz zápis)
náklady na mobilní telefon za období od 1.1. do 30.11.2010
skutečné náklady za období od 1.1. do 30.11. 2010 užívání internetu
zápis do obecní kroniky za rok 2008 a 2009
zaslat žádost na Krajský úřad, odbor kontroly Jihlava o přezkoumání hospodaření
obce za rok 2010
zaslat žádost na Krajský úřad, odbor kontroly Jihlava o přezkoumání – dílčí –
hospodaření obce Rosička ke dni 30.9.2010

ZO jednomyslně ukládá:

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
na zasedání ZO č. 39 projednat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce
včetně závěrečného účtu za rok 2009
termín …….. 7.4.2010

……………………………..
starosta

………………………………
místostarosta

