
Usnesení 

ze zasedání ZO č. 35/2014 ze dne 11. 6. 2014 

I. ZO bere na vědomí: 

- veškeré účetní operace, včetně celého hospodaření obce 

- zprávu o zajištění plnění plánu rozpočtu pro rok 2014 

- výsledky voleb do evropského parlamentu ve dne 23.5 - 24. 5. 2014 

- oznámení veřejného projednání návrhu změny č. 2 ÚP Sázava, včetně zveřejnění na úřední 

desce dne 22. 5. 2014  

- k dnešnímu dni uzavřené a přijaté smlouvy o poskytnutí sponzorského daru na oslavu 100let 

SDH a rodáci 

- přípis Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva práce a sociálních věcí – zákon o veřejném 

opatrovnictví či opatrovníků – negativní zpráva – netýká se obce Rosička 

- přípis MěÚ Žďár nad Sázavou – ohlašovna  - sdělení zda objekt sídla ohlašovny je ve správě 

obce Rosička 

- zprávu o plnění usnesení, zprávu o činnosti OÚ, zprávu Výboru finančního a kontrolního 

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 

- jednotlivé úkony na kvalitní zabezpečení oslav –100letého výročí založení SDH a III. sraz 

rodáků ve dnech 18. 7. a 19. 7. 2014, včetně zajištění nejdůležitějšího propagačního 

materiálu a rozvržení chybějících úkolů 

- uspořádání akce – IV. kácení máje dne 21. 6. 2014 u OÚ v Rosičce hod. 17:00 

- k dnešnímu dni uhrazené veškeré skutečné výdaje na propagační materiál a na přípravné 

práce – plánované oslavy 100let SDH a rodáci (viz. zápis) 

- rozpočtové opatření 04/2014 (viz. zápis) 

- zabezpečit zákon č. 416/2000Sb.,  - průkaz energetické náročnosti budovy 

- - Moravský zemský archiv Brno, u Malého lesa 4, ZR, - záznam o předání archiválií do péče 

archivu, skup. A a protokol o výběru archiválií ve skartačním řízení skup. S, schváleno pod č.j. 

MZA/ZR-5665/2014 z 2.6.2014 

 

 

III. ZO ukládá: 

 

- zaslat řádné vyúčtování voleb do EU – ÚZ 98338 na Kraj Vysočina  

Termín: 17.6. 2014   

 


