
Unesení 
ze zasedání ZO č. 2/2014 ze dne 29. 12. 2014 

 
I. ZO bere na vědomí: 
 

- veškeré účetní operace včetně celého hospodaření obce 
-     zprávu o zajištění plánu rozpočtu pro rok 2015 
- svozy popelnic o vánočních svátcích firmou ODAS jsou pro naši obec beze 

změny 
- zprávu o plnění usnesení, zprávu o činnosti OÚ, SPOZ a obou výborů 
- splnění veškerých závazků za rok 2014 včetně dotací v průběhu roku 2014 a 

prováděných rozpočtových opatření v průběhu roku 
- sestavení upraveného rozpočtu 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 

- veškeré účetní operace včetně celého hospodaření obce 
- že v průběhu roku 2014 nebyla zaznamenána žádná výtka, připomínka či stížnost 

od občanů či jiného subjektu 
- Nájemné obcí za rok činí na 1 podíl / 4000,- Kč vlivem dobrého hospodaření LD 

Polná a tím došlo k navýšení oproti minulému roku o 400,- Kč na 1 podíl. Podíl pro 
naši obec je zahrnut v rozpočtu obce. 

- Informace z jednání zástupců obce s fi ODAS dne 11.12.2014 s tímto výsledkem:  
a) pro rok 2015 nedojde k navýšení částky za vývoz PDO, měsíční poplatek bude činit 
1854,- Kč, tak jako v roce 2014  
b) pro obec vzniká povinnost zpracovat novou vyhlášku dle novelizace č. 229/2014 
s účinností od 1.1.2015, zpracovat návrh, který bude zveřejněn a na zasedání v měsíci 
02/2015 projednán a schválen 
c) z novelizace pro obec vyplývá povinnost zřídit sběrnou nádobu nebo sběrné místo 
či nájemní smlouvu pro sběr kovu a pro bioodpoad, ten již plníme. Bude upřesněn 
termín sběru a vývozu, tj. od 1.4. do 30.10. každého roku. 

-  uzavření nové veřejnoprávní smlouvy mezi městem Žďár nad Sáz., ul. Žižkova 227/1 
a obcí Rosička s termínem platnosti 31.12. 2018 
 

 
II.  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. 07/2014 
- plnění plánu rozpočtu obce beze zbytků včetně evidence příjmů a jednotlivých 

výdajů k 31. 12. 2014 
- kontrola pokladní evidence, knihy materiálových zásob, pohledávek a podrobná 

kontrola hlavní účetní knihy za spolupráce obou výborů: Finančního a 
Kontrolního 

- 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 pro rok 2015 



- 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 

- rozpočet pro rok 2015 pro svazek obecních lesů Přibyslav  
- hodnocení plánované akce mikulášské nadílky za účasti široké veřejnosti 

spojenou s pořádáním kulturního odpoledne a občerstvení dne 5. 12. 2014 od    
16. 30 hod na OU v Rosičce.  

- veškeré účetní operace – návaznost příjmů a výdajů dle jednotlivých položek. 
Rozpočtové opatření dle z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, včetně 
upraveného rozpočtu k 31. 12. 2014 tak, aby každá položka měla 100% plnění dle 
skutečnosti se zaokrouhlováním na celé stokoruny 

- 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 2015 – zveřejněn dne 29. 12. 
2014, a 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 2014 (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 

- je sledována otázka umožnění realizace práva občana dle § 16 odst. 2 písm. e) z.č. 
128/2000 Sb., obcích 

- skácení 3 ks stříbrných smrků na obecním pozemku p.č. 23 část 489/2  
- skácení 2 ks menších  (ushlý 1x) 1ks jasan a 1 ks javor na p. č 48/14 
- výplata odstupného na ukončení funkce starosty obce za období 1990 -2014, dle 

zákona 
- rozpočet pro rok 2015 byl schválen na dnešním zasedání, včetně schvální výhledu 

financování obce Rosička na období 2015 – 2018 
Hlasování: 5 pro  
                  0 proti 
                  0 zdržel se 

- byla provedena předběžná finanční kontrola, návrh rozpočtu se schválil, a ZO 
bylo předem obeznámeno s tím, jak bude obec hospodařit v příštím roce. ZO bylo 
obeznámeno i s případnými riziky 
Hlasování: 5 pro  
                  0 proti 
                  0 zdržel se 

              -    plnění plánu rozpočtu obce průběhu roku 2014 splněno beze zbytku dle příjmů a  
                   výdajů 

  -    uzavření dohody o provedení práce: 
       a) úklidové práce – manuál 
       b) distribuce webových stránek 

ve finančním nákladu, který se nemění a zůstává na úrovní roku 2014, s platností  
do 31.12.2018, tj. do ukončení volebního období nebo ukončení činnosti 

- Stanovy LD Polná přijaté na ust. členské schůzi 1995 ve znění první změny a 
doplnění dne 4.7.2001, druhé změny dne 2.2.2004, třetí změny dne 4.12.2008 a 
čtvrté změny dne 8.12.2014 



Hlasování:  5 pro 
                   0 proti 
                   0 zdržel se 

- Roční příspěvek na provoz MAS ČMP ve výši 312,- Kč – což činí 6,- Kč na 
obyvatele a rok 

                    Hlasování:  5 pro 
                           0 proti 
                           0 zdržel se 
- zpracovaný plán inventur dle §5 vyhl. č. 270/2010Sb., o inventarizaci majetku a 

závazků k 31. 12. 2014 
Hlasování: 5 pro  
                  0 proti 
                  0 zdržel se 
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:  
- při schvalování účetní závěrky se bude postupovat podle § 4 odst. 8 písm. w 
zákona o účetnictví  a §85 písm. b. z. č. 128/Sb., o obcích,.) 
- vyhlášky č. 220/13Sb., podle §5 a podle §11 včetně identifikace osob jmenovitě 
- MěÚ – ŽP  Žďár nad Sázavou – na základě naší žádosti o změnu povolení k 
nakládání s vodami – prodloužení povolení nakládání s vodami – vypouštění 
odpadních vod z veřejné kanalizace do vod povrchových a do bezejmenného 
levostranného přítoku významného toku Sázava č. h. p.1-09-01-009 ř. km. 197,8, 
bylo naší obci vyhověno a bude vydáno rozhodnutí s platností do 31. 12. 2019 s 
podmínkou, že do této doby bude zpracovaná studie na likvidaci vod na úrovni 
nejlepší dostupné technologie 
- oznámení o vydané dražební vyhlášce – opakovaná dražba nemovitých věcí ve 
vlastnictví dlužníka – Pavlíková Jaroslava, U Kapličky 266, 592 14 Nové Veselí 
na majetek v k. ú. Rosička (viz. Dražební vyhláška) 
- Krajský úřad Vysočina – dotace na akceschopnost JPO na rok 2014 ve výši 
400,-Kč – jedná se o účelovou neinvestiční dotaci s proúčtováním k 31. 12. 2014 
- Ústřední krizový štáb – usnesení - č. 1 ze dne 28. 11. 2014 – k vyhlášení I. 
Stupně bezpečnostní ochrany vymezených objektů státní zprávy na území ČR 

 
- schvaluje zaslat žádost o uzavření nové veřejnoprávní smlouvy mezi městem 

Žďár n. S. a obcí Rosička, jejímž předmětem je výkon přenesení působnosti 
v rozsahu stanoveném par. 53 odst. 1 z.č. 200/1990 Sb. O přestupcích v platném 
znění s účinností dnem 1.1. 2015 do doby platnosti 31.12. 2018 

- uzavření dohody – smluvní vztah s firmou Buwolmetal, s.r.o., ul. Osvobození 
703, Luka nad Jihlavou, prostřednictvím provozovny: Petr Bulíček, ul. Jihlavská 
20, Žďár n. S., na základě novelizace vyhlášky č. 229/14 Sb., s účinností dnem 
1.1. 2015, kdy je obec povinna celoročně zajistit způsob soustřeďování sběru  
,, KOVU‘‘ od obyvatel. 
    

 
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 31.12.2014 za spolupráce s pracovnicí MID, paní 
Kadlecovou 
Termín: 15. 1. 2015 

- odeslat zprávu o výsledku finančních kontrol za r. 2014 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 29. 
12. do 31. 12. 2014 

- zveřejnit přístup k informacím – výroční zpráva za rok 2014 dle § 18 z.č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
Termín: 2.1.2015     Zodpovídá: starosta 

- odeslat žádost Radě MěÚ ZR o uzavření nové veřejnoprávní smlouvy dnem 1.1. 
2015 

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

 
 
 
 

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

 


