
 
 
 

Usnesení 
z ustavujícího zastupitelstva obce Rosička číslo 1 

konaného dne  5.11. 2014 
 

 
 

I. ZO bere na vědomí: 
 

             Obecní zastupitelstva po projednání: 
a) volí v souladu s § 84 odst. 1 písm. 1 zákona o obcích 
 

1. starostu obce          ing. Miroslava Sobotku, č.p. 13  
      

 
2. místostarostu obce Jiřinu Dvořákovou, č.p. 18 
 
 

b) schvaluje v souladu s § 96 zákona o obcích jednací řád zastupitelstva obce ze 
dne 11.11.2002 

 
c) bere na vědomí: 

1. složení slibu všech členů zastupitelstva podle § 69 odst. 2 zákona o 
obcích 
 

                   d)   úvodní slovo nově zvoleného starosty 
 
                   e)   pozastavení platového výměru členů zastupitelstva dnem voleb, tj. 10.10.2014 
                         Platový výměr starosty a místostarosty obce zaniká dnem dle ustavujícího   
                         zasedání. 
 
                    f)  příkaz starosty obce 01/2014 k provedení inventarizace hospodářských  
                         prostředků  
 
                    g) zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Rosička ze dne 24.10.2014 za  
                        období 1.1.2014 do 30.9.2014  
                         A) Výsledek hospodaření – nebyly zjištěny chyby a nedostatky 
                         B) Písemnosti využité při přezkoumání – nebyly zjištěny chyby a nedostatky 
                         C) Plnění k odstranění nedostatků za uplynulé období – nebyly zjištěny chyby     
                              a nedostatky  

h) Vyčištění kanálu u kapličky od nánosu bude provedeno 6.11.2014 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

II.  ZO jednomyslně a bez výhrad schvaluje: 
 
Dále v souladu s ustanovením §84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce: 
           1. starostu obce          ing. Miroslava Sobotku, č.p. 13  

 
pro 4 proti 0    zdržel se 1 

 
           2. místostarostu obce Jiřinu Dvořákovou, č.p. 18 

 
pro 5 proti 0    zdržel se 0 

 
 

1. zřizuje: 
      a)   finanční výbor 

                     b)   kontrolní výbor 
                     c)   aktiv SOZ 
                     d)   aktiv pro rozvoj obce 

 
 

2. volí do funkce: 
     Předsedu finančního výboru     ing. Poul Petr, Rosička 16 

                    Člen            Augustinová Jaroslava, Rosička 3 
                    Člen            Pleva Jaromír, Rosička 15 
                    Člen            Němcová Marie, Rosička 5 
                    Člen            Zikmund Jaroslav, Rosička 19 
                    Hlasování                    pro  5                  proti  0               zdržel se 0 
                    
                   Předsedu kontrolního výboru:     Němec Oldřich, Rosička 5 
                   Člen            Sobotka Ladislav, Rosička 13 
                   Člen            Poulová Markéta, Rosička 16 
                   Člen            Neuman Jiří, Rosička 10 
                   Člen            Augustin Martin, Rosička 3 
                   Hlasování                    pro 5                   proti   0                   zdržel se 0 
     
 
                   Předsedu aktivu SPOZ     Dvořáková Jiřina, Rosička 18 
                   Člen            Plevová Růžena, Rosička 15 
                   Člen            Filipi Gabriela, Rosička 9 
                   Člen            Poulová Markéta, Rosička 16 
                   Člen            Sobotková Jitka, Rosička 13 
                   Hlasování                    pro    5                proti  0                    zdržel se 0 

 



 
                                     Předsedu aktivu pro rozvoj obce    MVDr. Jaroš Martin, Rosička 2 
                                     Člen           Straka Jaroslav, Rosička 9 
                                     Člen           ing. Sobotka Miroslav, Rosička 13 
                                     Hlasování                    pro        5            proti        0              zdržel se 0 

 
 

                                     Inventarizační komise pro rok 2014 a na toto celé volební období 
                                     Předsedu     ing. Poul Petr, Rosička 16 
                                     Členy      Němec Oldřich, Rosička 5 
                                                     Dvořáková Jiřina, Rosička18 
                                                     Pleva Jaromír, Rosička 16 
                                     Účetní obce Poul Jan, Rosička 16 
                                     Starosta obce ing. Sobotka Miroslav 

Hlasování                    pro        5            proti        0              zdržel se 0 
 
 
 
                  3. Schválení odměn za výkon funkcí neuvolněných členů ZO (§ 72 a § 84 odst. 2 
písm. z), zákon obcích) pro neuvolněné členy zastupitelstva, předsedy Kontrolního a 
Finančního výboru, která bude poskytována od 1.11.2014.   
 

 
A uděluje plnou moc p. Jiřině Dvořákové, nar. 7.3.1950, bytem Rosička 18 k zastupování 
obce ve všech záležitostech týkajících se Lesního družstva v Polné, družstva ul. Palackého č. 
757, 588 13 Polná, kde má obec podíl. 
 

 
Pověřením starostu obce ing. Sobotku Miroslava k úkonům zpracování a zajištění 
jednotlivých úkonů pro rozpočtové opatření na straně výdajů v limitu do 100 000,- Kč. 
Jednotlivé rozpočtové opatření bude vždy na příštím zasedání zastupitelstva projednáno. 
 
 

- stanovy Lesního družstva v Polné, družstva přijaté na ustavující členské schůzi dne 
14.12.1995 ve znění, 1. změny a doplnění přijaté na členské schůzi dne 4.7.2001,  
2. změny přijaté dne 2.2.2004, 3. změny přijaté dne 4. 12.2008 a  další k prosinci 2014 
 

       
A vydává prohlášení, že pro naši obec i nadále zajišťuje výkon odborné lesní zprávy-
lesní družstvo obcí Ronovská 338 Přibyslav-č. licence čj: Les/9393/00/Ma 
 

- dodatek č.3 k jednacímu řádu ZO Rosička, schváleného na zasedání ZO dne 
11.11.2002 a schválené doplnění na ZO – dodatek č.2 dne 10.11.2010 a doplnění 
dodatku č.3. – schválené doplňění na ust. zas. ZO dne 5.11.2014 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
III.  Ukládá: 
 
a) průběžně provádět kontrolu plnění plánu rozpočtu obce, nadále sledovat správnost a 
účelnost hospodaření obce s obecními prostředky, majetkem obce a jeho ochranou. 
Termín:    průběžně celý rok 
Odpovídá: funkcionáři obce 
b) inventarizační komisi zajistit provedení veškeré účetní i fyzické inventarizace 
hospodářských prostředků k 31.12.2014 
Termín:    31.12.2014 
Odpovídá: starosta 
c) provádět veškeré účetní operace dle z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. 
Termín:    průběžně celý rok 
Odpovídá:  účetní a funkcionáři obce 
d) položení věnce-kytice k pomníku padlých z 1. Světové války – každoročně v měsíci květen 
a listopad 
 
 
 
 
 
 
……………………………..                                                         ……………………………… 
           Starosta                                                                                         Místostarosta 
 


