
Unesení 
ze zasedání ZO č. 8/2015 ze dne 29. 12. 2015 

 
I. ZO bere na vědomí: 
 

- veškeré účetní operace včetně celého hospodaření obce 
-     zprávu o zajištění plánu rozpočtu pro rok 2016 
- 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 2015 včetně dotací v průběhu roku 2015 a 

prováděných rozpočtových opatření v průběhu roku 
- v průběhu roku 2015 nebyla zaznamenána žádná výtka, připomínka či stížnost od 

občanů či jiného subjektu na činnost OÚ 
- Stanovené veškeré odměny pro rok 2016 zůstávají ve stejné výši jako v roce 2015 

nebudou navyšovány o 3%, které byly schválené vládou 
- 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 11.12.2015 s tímto výsledkem:  
a) pro rok 2016 nedojde k navýšení částky za vývoz PDO, měsíční poplatek bude 
činit 1854,- Kč, tak jako v roce 2015  

- Dořešení usnesení ze zasedání ZO č. 7 ze dne 11. 11. 2015 
- Hospodaření v obecním lese – uzavřená dohoda s hajným ing. Lukešem na činnost 

v obecním lese s účinností dnem 1. 1. 2016 v termínu do konce volebního období 
2018 – dohoda je přílohou zápisu, bude zveřejněna nabídka prodeje palivového 
dřeva z obecního lesa za určitých podmínek. 

- Ve věci diskuze uctívání památky obětem I. světové války jsou určené pevné 
termíny: 28. 7. – zahájení I. svět. války a 11. 11. – den vzpomínek, který je 
věnovaný památce válečných veteránů na oslavu konce I svět. války; čímž odpadá 
kladení věnce ke dni 2. 11.  

- Plán akcí pro rok 2016: 
a) oprava MK p. č.  489/1 okolí RD č.p. 4 a č. p. 5 a dále okolo požární nádrže až 
k hrbolu na MK p. č. 489/1 
b) oprava a postřik penetrací na parkovišti naproti kapličce 
c) osázení pozemku p. č. 23 ve středu obce  
d) jiné drobné opravy, které se vyskytnou v průběhu roku 2016 
e) zajišťování a organizování brigád dle potřeby obce 
Udělení souhlasu ke kácení dřevin – Kr. správa a údržba silnic, ul. Jihlavská, Žďár 
nad Sázavou – na parcele č. 528 kú Rosička, podél silnice III./3538 úsek 3  1LOP 
směrem k Sázavě a to 1ks javor (obvod 190) vedený pod číslem 10, který se silně 
proschlý v krajnici, tvoří pevnou překážku, hrozí nebezpečí jeho pádu nebo pádu 
jeho větví na vozovku 

- Zápis z valné hromady Svazku obecních lesů Přibyslav konané dne 2. 12. 2015 na 
MěÚ Přibyslav – schválení rozpočtu na rok 2016, rozpočtový výhled, zpráva 
kontrolní komise, informace o dílčím přezkoumání hospodaření, diskuze 

-  
 
 

 



 
II.  ZO jednomyslně a bez výhrad schvaluje: 
 

- plánované nejdůležitější úkoly v plánu rozpočtu pro r. 2016 
- veškeré účetní operace – návaznost příjmů a výdajů dle jednotlivých položek dle 

z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
- rozpočtové opatření č. 06/2015 
- plnění plánu rozpočtu obce beze zbytků včetně evidence příjmů a jednotlivých 

výdajů k 31. 12. 2015 
- kontrola pokladní evidence, knihy materiálových zásob, pohledávek  
- Spolupráci obou Výborů Finančního Kontrolního s obcí i aktivně se zapojující 
činnosti obecního zastupitelstva 

-     libovolný výběr limitu do pokladny z běžného účtu obce pro rok 2016 
- rozpočet pro rok 2016 pro svazek obecních lesů Přibyslav  
- hodnocení plánované akce mikulášské nadílky za účasti široké veřejnosti 

spojenou s pořádáním kulturního odpoledne a občerstvení dne 5. 12. 2015 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. 2015 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 2016 – zveřejněn dne 31. 12. 
2015, 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 2015 (dle § 18 z.č. 
106/1998 Sb., o svobodném přístupu k informacím) sestavení upraveného 
rozpočtu dnem 2. 1. 2016 

- schvaluje plán rozpočtu pro rok 2016 dle ustanovení §84 odst. 2 písm. b z.  
O obcích 
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 2015 splněno beze zbytku dle příjmů a  
                   výdajů 

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. 2015 
Hlasování: 5 pro  
                  0 proti 
                  0 zdržel se 

- Krajský úřad Vysočina – dotace na akceschopnost JPO na rok 2015 ve výši 400,-
Kč – jedná se o účelovou neinvestiční dotaci s proúčtováním k 31. 12. 2015 

- ZO vydává obecně závaznou vyhlášku obce č. 02/2015 O místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů 

- 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 dlez.č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územního rozpočtu 

-  
 

    
 
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. 2015 za spolupráce s pracovnicí MID, paní 
Kadlecovou 
Termín: 15. 1. 2016 

- odeslat zprávu o výsledku finančních kontrol za r. 2015 podle z.č. 320/2001 Sb. 
- zveřejnit přístup k informacím – výroční zpráva za rok 2015 dle § 18 z.č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
Termín: 2.1.2016     Zodpovídá: starosta 

- Nahlášení povinnosti OÚ dle zákona O pyrotechnice - 5 pracovních dnů předem 
nahlásit odpálení ohňostroje 
Zodpovídá starosta 

 
 

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

 
 
 
 

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


