
 
Usnesení 

ze zasedání ZO č. 34/2014 ze dne 7. 5. 2014 
 

I. ZO bere na vědomí: 
 

- veškeré účetní operace, včetně celého hospodaření obce 
- zprávu o zajištění plnění plánu rozpočtu pro rok 2014 
- v měsíci 04/2014 bude organizován svoz nebezpečného odpadu. Veřejnost bude včas 

informována formou letáku 
- změna komunálního odpadu, kdy v obci dochází s platností vývozu od 18. týdne na svoz PDO 1x 

za 14 dní 
- volby do evropského parlamentu ve dne 23.5.-24.5. 2014 
- členská schůze LD Polná dne 24.3.2014 přijala usnesení s tímto výsledkem:  

Bere na vědomí plnění hospodářsko-finančního plánu za rok 2013, včetně čerpání soc. fondu 
- Zápis z valné hromady Svazku obecních lesů-Přibyslav ze dne 10.4.2014 

 
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 
- členská schůze LD Polná ze dne 24.3.2014 schvaluje hospodářský výsledek za rok 2013 a jeho 

vypořádání, hospodářsko-finanční plán na rok 2014, rozpočet soc. fondu na rok 2014 a 
sponzorský dar pro obec Rosičku 

- závěrečný účet za rok 2013 pro Svazek obecních lesů Přibyslav 
- smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalu dnem7. 5. 2014 mezi obcí 

Rosička a EKO-KOM Praha ev. č. 20/0879 
- dodatek č. 1 ke smlouvě zpětného odběru a využití odpadu z obalů ev. č. 20/0879 
- příloha č. 1 pověření (zmocnění) na základě smlouvy se Sdružením obcí - firmou nakládání 

s komunálním odpadem za území obce  
Zveřejněno 24.3.2014     Sejmuto 9.4.2014    Zasedání valné hromady se bude konat 10.4.2014 

- jednotlivé úkony na kvalitní zabezpečení oslav - 100-letého výročí založení SDH a III. sraz 
rodáků ve dnech 18. 7. a 19. 7. 2014 

 
1. zpracován návrh pozvánky na výše uvedené akce 18. a 19. 7. 2014 byl předán 

k zpracování tiskárně UNIPRESS Žďár nad Sázavou 
 

 
- uspořádání akce – III. kácení máje v měsíci 06/2014 – přesný termín a hodina bude upřesněna 

na zasedání SDH – občané budou informováni pozvánkou, případné fin. náklady budou 
projednány na zasedání ZO v měsíci 06/2014 – termín  - sobota 

- v měsíci dubnu 04/2014 proběhne svoz nebezpečného odpadu, občané budou                                        
včas a řádně informováni formou letáků 

- schválení dotace z Kraje Vysočina odbor kultury, památkové péče a cest. Ruchu Jihlava na 
realizaci akce - 100let založení SDH a sraz rodáků..ve výši 5 400,-Kč pod č. j. ID 
ZZ00835.0064. - s uvedením vždy - spolufinancováno z dotace Kraje 

- zveřejnění informací ke zpřístupnění hromadného předpisového seznamu na daň 
z nemovitých věcí v roce 2014 a informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých 
věcí v roce 2014, včetně zveřejnění veřejné vyhlášky  
Zveřejněno: 25. 4. 2014                                     Sejmuto: 3. 6. 2014 

- závěrečný účet za rok 2013 - rozpočtové hospodaření dle tříd - výdaje dle druhového třídění 
rozpočtové skladby - financování - majetek - pohledávky - peněžní a ostatní fondy - stavby na 
běžných účtech 
Zveřejněno: 22. 4. 2014                                     Sejmuto: 7. 5. 2014 

 



III.  ZO ukládá: 
   -   zaslat vyjádření OÚ ve věci skácení dvou kusů vzrostlých stromů na vlastní pozemku p. 
Sedláčkové Marii č. p. 8, že skácení bylo provedeno na jejich vlastní zodpovědnost 
        Termín: ihned (4. 4. 2014) 
   -   zajistit nápravu chyby na pomníku obětem I. světové války a to co v nekratším termínu dle 
požadavku p. Ludmily Staníkové - Polná 

 
 Závěrem:    
Jelikož nikdo nebyl proti a ani se nezdržel hlasování a hlasování se zúčastnilo 100% poslanců ZO je 
jednomyslně a bez výhrad veškeré usnesení schváleno, včetně uložení jednotlivých úkolů. Výsledek 
hlasování byl vždy prováděn samostatně k jednotlivým bodům :  5 hlasů pro 
                                                         0 nikdo nezdržel  
                                                         0 nikdo proti 
 
 
 
V Rosičce, dne 7. 5. 2014 v 21:00 

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


