
Usnesení 
ze zasedání ZO č. 32/2014 ze dne 12. 2. 2014 

 
 
 

I. ZO bere na vědomí: 
 

- veškeré účetní operace, včetně celého hospodaření obce 
- zajištění v průběhu roku plnění závazků za r. 2013, včetně provedení pravidelných 

rozpočtových opatření v průběhu celého roku 
- zprávu o zajištění plnění plánu rozpočtu pro rok 2014 
- průběžné plnění dle §13 z.č. 309/1999 Sb. a  dle §8 odst. 7 z.č. 129/2000 Sb.  
- z.č. 128/2000 Sb., o obcích, § 72 a § 77 odst. 2 a nařízení vlády č. 37/2003 Sb. 
- přehled cenových kontrol v r. 2013 – negativní hlášení dle vyhl. č. 416/2004 Sb., a 

§ 14 odst. 6 z.č. 526/1990 Sb. 
- zahájení přezkoumání hospodaření obce za r. 2013 odborem kontroly KR úřadu 

kraje Vysočina v Jihlavě 
- uspořádání II. Rosičského MASOPUSTU v sobotu dne …., sraz maškar na OÚ 

v ……hodin 
- oznámení, že naše obec má velmi nízkou výtěžnost odděleného sběru a tím je pro 

naši obec vypočítáván velmi nízký koeficient v cenách 
- zápis do 1. Třídy pro školní rok 2014/2015 dne 11. 2. 2014 od 11:00 – 17:00 

v budově ZŠ v Novém Veselí pro ročníky nar. 1. 9. 2007 – 31. 8. 2008 
- dne 27. 1. 2014 v 9:30hod bylo na odboru ŽP MěÚ ve Žďáře nad Sázavou ústní 

jednání ve věci vydání stavebního povolení k nakládání podzemními vodami a 
povolení k vodní dílu – vodovod pro obec Rosička. Jednání se zúčastnil zástupce 
obce p. Dvořáková a za účastníky řízení p. Vencovský č. p. 21, jako spolumajitel 
pozemku p. č. 48/12 v kú. Rosička, který podal nesouhlasné stanovisko: viz. 
protokol ze dne 27. 1. 2014 pod čj. ŽP/1428/13/MB sepsaný v kanceláři MěÚ ve 
Žďáře nad Sázavou – odboru ŽP. Ostatní účastníci bez připomínek. 

- Žádost o poskytnutí fin. příspěvku pro nemocnici Nové Město na Moravě – viz. 
Zápis 

- Zákonnou povinnost zasílat min. fin. Obecně závaznou vyhlášku regulující loterie 
a jiné podobné hry dle par. 50, ods. 7. Z.č. 202/1999 Sb., o loteriích 
 

 
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 
- zprávu o výsledku finančních kontrol za rok 2013 v souladu z.č. 320/2001 Sb. 
- zprávu o finančním vypořádání dotací, fin. výpomocí, úvěrů, půjček, obligací ve 

vztahu se státním rozpočtem za rok 2013 
- veškerou úhradu závazku za r. 2013 v plné výši 43 794Kč, která je k dnešnímu dni 

uhrazena 
- zahájeno řízení s jednotlivými tiskárnami ve Žďáře nad Sázavou, ve věci zjištění 
      kalkulace ceny na kalendáře pro rok 2015 jako dárek pro účastníky  plánované akce  
      18. a 19. 7. 2014 – 100let hasičů a sraz rodáků. Závěrem byla vybrána – tiskárna  



      Unipress s. r. o. Žďár nad Sázavou ul. Jamská 2364/57 – vedoucí: Mgr. Roman Zídek 
 
Rozpočtové opatření 1/2014 – viz. rozpis 

 
- Podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 

v roce 2014 – žádost podána na MěÚ ve Žďáře nad Sázavou  
- Organizaci I. Rosičského MASOPUSTU v sobotu …2014, sraz maškar na OÚ ve 

….. hodin 
- Zápis z valné hromady Svazku obecních lesů – Přibyslav ze dne 26. 11. 2013 
- Na zkušební pořídit separační tašky do domácností a tím prověřit, zda dojde od 

občanů k vyšší separaci 
- Fin. vypořádání dotací, závazků a jiných fin. úkonů v návaznosti vyrovnání se s 

státním rozpočtem za rok 2013 
- Schválení uvolnění předběžné fin. částky z rozpočtu obce na plánované akce dne 

18. 7. – 100let SDH a 19. 7. – Sraz rodáků ve výši cca 70 000,-Kč 
- směrnice 1/2014 – k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji  
                                    účinnosti dnem 1. 1. 2014 
-  do plánu práce pro rok 2014 byly zahrnuty jednotlivé akce, které nebyly plně 
   zajištěny v r. 2013 i v nově vzniklé požadavky a jsou zahrnuty v rozpočtu, případně 
   budou rozpočtovým opatřením operativně řešeny.  
 
   Hlavní úkol – zajistit úhradu druhé části faktury za vybudování 
   vrtů pitné vody –ve   výši …cca 99 600,- Kč 
- Zveřejnění oznámení o oznámení o souhrných údajů lesní hospodářské evidence 
  za r. 2013 dle § 40 z. č. 289/1995 Sb., o lesích – MěÚ – ŽP 
 
- úhradu fa. č. 201403 – MAS Českomoravské pomezí, Polná – provozní příspěvek 

za obyvatele pro rok 2014 
 
 
III.  ZO ukládá: 
 

- odeslanou zprávu o výsledku fin. kontrol za r. 2013 podle z.č. 320/2001 Sb. 
- odeslat zprávu o cenových kontrolách za r. 2013 podle vyhlášky z.č. 416/2004 Sb. 
- zpracovat letáček na propagaci zvýšení separace odpadů z domácností – sklo, 

papír, plast 
- průběžně sledovat financování akce 18. a 19. 7., případně průběžně doplňovat 

údaje o možnosti získané dotace či sponzorské dary 
- Kr. veterinární správa – Jihlava 

- nařízení čj. SVS/2014/003655-J o ukončení mimořádných veter. opatření 
varriózy včel v kraji Vysočina 

            -    zajištění výroby kalendáře pro rok 2015 jako dárek pro účastníky  plánované akce 
          18. a 19. 7. 2014 – 100let hasičů a sraz rodáků. Tiskárna Unipress s. r. o. Žďár nad  
 Sázavou. 
           
 Termín: květen 2014                        Zodpovídá: Dvořáková, Sobotka 

 
 
 
starosta: ………….    místostarosta ………… 


