
Unesení 
ze zasedání ZO č. 12/2016 ze dne 7. 9. 2016 

 
 
 
I. ZO bere na vědomí: 

 
- veškeré účetní operace včetně celého hospodaření obce 
- zprávu o zajištění plánu rozpočtu pro rok 2016 
- poděkování zastupitelům obce Rosička za vybudovanou novou příjezdovou cestu ke 

statku č. p. 4. „Udělali jste nám velkou radost, a také jste dokázali, že se fantasticky 
staráte o blaho obce. Můžeme velmi dobře zhodnotit činnost Vaší obce s obcí 
v jihočeské vesnici nedaleko Jindřichova Hradce a s činností v Říčanech. Vy jste 
všechny trumfli a za to Vám náleží tisíceré díky. S pozdravem manželé Brodští.“  
(bod č. 3) 

- E.ON Nové Město na Moravě – zveřejnění- upozornění vlastníkům, či uživatelům 
nemovitostí, pozemků na ořez popř. odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a 
spolehlivý provoz zařízení distribucí soustavy na základě §25 odst. 3g z. č. 
458/2000Sb., Energetický zákon  
Zveřejněno 26. 8. 2015 (bod č. 3) 

- Projednání zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce za I. pololetí 2016, které se 
uskutečnilo dne 23. 8. 2016 na obecním úřadě (bod č. 6) 

- Hospodaření o obecním lese (bod č. 8) 
- provedena rozsáhlá těžba, přibližování na OH. 
Celkové příjmy za prodanou dřevní hmotu … 116854,- Kč 
Celkové náklady za provedenou práci ………   73889,- Kč (včetně 21% DPH) 
Příjem do obecního rozpočtu činí  …………..   42965,- Kč 
+ příjem za prodej paliva ……………………       880,- Kč      Celkem 43845,- Kč 

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

 
 
II. ZO jednomyslně a bez výhrad schvaluje: 

 
- veškeré účetní operace – návaznost příjmů a výdajů dle jednotlivých položek dle z.č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (bod č. 3) 
-  zajištění průběhu voleb do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev Krajů  

ve dnech 7. 10. a 8. 10. 2016, včetně plnění úkolů a lhůt dle harmonogramu 
Starosta jmenoval zapisovatele voleb: Mgr. Ladislav Sobotka č. p. 13 a to v termínu 
27. 8. 2016 
Stanoven okrsek – 1 – stanovení min. počtu členů OVK §15 písm. c zákona v termínu 
do 8. 8. 2016 
Počet členů OVK: 1 + 4 ..celkem 5 (bod č. 5) 

- pozastavení činnosti na realizaci zástavby 7 ŘD dle územního plánu na základě 
zrušení nebo-li pozastavení vybudování obecního vodovodu, což bylo podmínkou 
zajištění zdroje pitné vody pro plánovanou výstavbu 



Stávající zdroj zásobování obyvatel – studny – je omezený a není možné v žádném 
případě napojit na studny nové nemovitosti 
Stávající vybudovaný vrt bude muset být v budoucnu využit na posílení studní, neboť 
již došlo k navážení vody do studní. (bod č. 3) 

- sepsaná žádost o poskytnutí dotace – účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek 
SDH pro rok 2016, předpokládaná finanční částka ve výši cca 400,-Kč a zastupitelstvo 
obce schvaluje finanční částku z rozpočtu obce cca 1 000,-Kč, což představuje celkové 
fin. náklady cca 1 400,-Kč. (bod č. 3) 

- návrh již dříve schváleného požadavku SDH o pořízení podvozku pod stříkačku 
s připojením za osobní vozidlo – je schválen návrh s nákupem nejpozději do 
30.11.2016. SDH zajistí celkové finanční náklady pro rozpočtové opatření v termínu 
do 10.10.2016 (bod č. 3) 

- Projednání zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce za I. pololetí 2016, které se 
uskutečnilo dne 23. 8. 2016 na obecním úřadě (bod č. 6) 

- Do akce POVV (program obnovy venkova Vysočiny) dle možnosti při uzavírání 
smlouvy s Krajem Vysočina bude zahrnut požadavek na opravu dvou částí místní 
komunikace. Dotace 39,7% ……. 110000,- Kč. Vlastní 60,3% ……. 167305,- Kč. 
Celkové náklady akce činí ……277305,- Kč. Jedná se o opravu MK jednotlivých částí 
p.č. 489/1 kolem RD č.p. 4, 5 dále kolem požární nádrže a nad požární nádrží a část 
naproti kapličce. Je to akce vedená pod č.d. ZZ01488.0635,   UZ 90. 
Akce zahájena dne 24. 6. 2016 
Ukončena dne 29. 6. 2016 
Celkové náklady byly navýšeny o 41 626,-Kč, o více práce navíc při opravě MK. 
Celkem náklady činí 318 931,-Kč a k dnešnímu dni je uhrazeno 238 931,-Kč, do 
celkového vyúčtování zbývá uhradit 80 000,-Kč (bod č. 3) 

- rozpočtové opatření 04/2016 -podrobné projednání dle jednotlivých položek (bod č. 4) 
- pověření starosty obce ing. Sobotky Miroslava k úkonům zpracování a zajištění     

jednotlivých úkonů při rozpočtovém opatření na straně výdajů v limitu nad 100 000,-
Kč a zároveň pověřuje o příjem bez omezení. Jednotlivé rozpočtové opatření bude 
vždy na příštím zasedání zastupitelstva obce projednáno. (bod č. 4) 

- Projednání zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce za I. pololetí 2016, které se 
uskutečnilo dne 23. 8. 2016 na obecním úřadě 
S tímto výsledkem:  
A) byly zjištěny následující chyby a nedostatky:  
- právní předpis z. č. 128/200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů §92 odst. 1 – 
Zastupitelstvo obce se nesešlo jedenkrát za tři měsíce. Podle předložených zápisů 
z jednání zastupitelstva v roce 2016 bylo zastupitelstvo č. 9 konáno dne 3. 2. a 
zastupitelstvo č. 10 až dne 4. 5. 2016 
- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů §14    
odst. 2 a 3 – Územní celek nesestavil platný účtový rozvrh, případně jej nedoplňoval o 
účty, na níž bylo účtováno (bod č. 6) 

- Zpráva o činnosti Výboru finančního a kontrolního - předseda Výboru finančního 
přednesl zprávu o činnosti k 30. 6. 2016, kde seznámil přítomné o úzké spolupráci 
s členy ZO a obecním úřadem, podobnou zprávu přednesl i předseda kontrolního 
výboru neboť spolupráce obou výborů se úzce prolíná. O činnosti obou výborů je 
vedená písemná dokumentace. (bod č. 7) 

- Zpracování nové směrnice o cestovném - cestovní náklady dle Zákoníku práce roku 
2016 – s nabytí účinnosti dnem 8.9.2016 a zároveň se ruší směrnice s platností dnem 
1.1.2010 
Výsledek hlasování jednotlivých bodů: 



4 hlasů pro 
0 hlasů proti 
0 hlasů zdržel se 

 
 

III. ZO ukládá: 
 

- předsedovi SDH zajistit finanční rozpočet na pořízení podvozku pod stříkačku 
s připojením za osobní vozidlo, aby mohlo být provedeno rozpočtové opatření před 
plánovaným nákupem, neboť nákupy nejsou zahrnuty do rozpočtu obce (bod č. 3). 
Zodpovídá: velitel SDH 
Termín: 10. 10. 2016 
 

- plnění harmonogramu úkolů a lhůt pro volby do zastupitelstev krajů a Senátu 
Parlamentu ČR ve dnech 7. a 8. 10. 2016 
Úkol: Průběžné plnění 
 
Zodpovídá starosta obce 
(bod č. 5) 

- na základě zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce za I. pololetí 2016, které se 
uskutečnilo dne 23. 8. 2016 na obecním úřadě 
S tímto výsledkem:  

 A) byly zjištěny následující chyby a nedostatky:  
- právní předpis z. č. 128/200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů §92 
odst. 1 – zastupitelstvo obce ukládá starostovi dodržovat výše uvedený zákon a 
to svolávat zasedání zastupitelstva obce vždy nejméně jednou za tři měsíce 
(termín nesmí přesáhnout ani jeden den) – (bod č. 6) 
Zodpovídá: starosta obce  Termín: průběžně 
 
- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů §14    
odst. 2 a 3 – ukládá účetnímu obce zpracovat platný účtový rozvrh pro rok 
2016, doplňovat jej o účty, na niž bylo účtováno (bod č. 6) 
Zodpovídá: účetní obce  Termín: září 2016 

  
 

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

 
 

 
 
 

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


