
Usnesení 
ze zasedání ZO č. 14/2016 ze dne 28. 12. 2016 

 
I. ZO bere na vědomí: 

 
- zprávu veškeré účetní operace včetně celého hospodaření obce 
- 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 
- plnění veškerých závazků za rok 2016 včetně dotací v průběhu roku 2016 a 

prováděných rozpočtových opatření v průběhu roku 
- v průběhu roku 2016 nebyla zaznamenána žádná výtka, připomínka či stížnost od 

občanů či jiného subjektu na činnost OÚ 
- Informace z jednání zástupců obce s fi ODAS dne 11. 12. 2016 s tímto výsledkem:  

  a) pro rok 2017 dojde k navýšení částky za vývoz PDO o 3% oproti roku 2016, který 
činil 1 854,-Kč/měsíc 

   zajišťování a organizování brigád dle potřeby obce, určují funkcionáři OÚ 
- bod 3 - vzhledem k zákonu o místních komunikacích a nové povinnosti obce a 

bezpečnosti občanů byly zabudovány cedule u chodníků s upozorněním, že chodník se 
v zimě neudržuje 

- bod 3 - informace o podání žádosti o vydání souhlasu k odnětí půdy ze ZPF z louky na 
les, neboť již uvedený pozemek slouží spíše k zalesnění různým náletem, funkci louky 
již léta postrádá a čekalo se pouze na vyjádření CHKO, nyní přišlo od agentury 
ochrany přírody a krajiny ČR ze Žďáru nad Sázavou – závazné nesouhlasné 
stanovisko podle úst. par. 44 odst. 3 zákona s prohlášením pozemku p. č. 482 v k.ú. 
Rosička za PUPFL. Dále, že záměr je v rozporu se zájmy ochrany přírody, jak je blíže 
uvedeno v přípisu ze dne 22. 11. 2016, který jste dnes všichni obdrželi. Tím padá naše 
snaha majitele a hospodáře pozemku zajistit zdárné využití výše uvedeného pozemku. 

   Na základě tohoto vyjádření vydal MěÚ odbor ŽP rozhodnutí, že nepovoluje změnu 
PUPFL. 

- bod 3 - informace z jednání členské schůze LD Polná, která se konala dne 14. 11. 
2016. Hlavním programem bylo jednání o hospodaření družstva a dále majetkové a 
personální záležitosti. Výsledek hospodaření je velmi dobrý a ke spokojenosti všech 
zástupců obcí. Podíly pro rok 2016 jsou zachovány jako v roce 2015 a budou zahrnuty 
pro rok 2017 do rozpočtu obce, podíl nájemného činí 4000,- Kč. 

- projednání ukončení roku 2016 a přivítání nového roku 2017 ohňostrojem u OÚ 
- Hodnocení proběhlé akce „mikulášská nadílka“ za účasti veřejnosti s občerstvením 

dne 5. 12. 2016 od 16.30 hodin na OÚ v Rosičce ke spokojenosti přítomných. 
- Stanovené veškeré odměny pro rok 2017 zůstávají ve stejné výši jako v roce 2014 – 

nebudou navyšovány o 3% schválené vládou. 
- Nahlášení povinnosti OÚ dle zákona O pyrotechnice - 5 pracovních dnů předem 

nahlásit odpálení ohňostroje 
- bod 3 – v rámci akce Bezpečná Vysočina nám byly doručeny reflexní pásky, které 

vám byly dle možností doručeny 
- Zápis z valné hromady Svazku obecních lesů Přibyslav konané dne 2. 12. 2016 na 

MěÚ Přibyslav – schválení rozpočtu na rok 2017, rozpočtový výhled, zpráva kontrolní 
komise, informace o dílčím přezkoumání hospodaření, diskuze. Rozpočet pro rok 
2017 zveřejněn 21. 11. a sejmut 6. 12. 2016. 

- bod 4 - Rozpočtové opatření 07,08/2016 - podrobné projednání dle jednotlivých 
položek 



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

 
 
II. ZO jednomyslně a bez výhrad schvaluje: 

 
- bod 3. - veškeré účetní operace – návaznost příjmů a výdajů dle jednotlivých položek 

dle z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech  
- bod 3 – podaná informace, že byla uzavřená smlouva s firmou Aleš Ostrejš – 

Podlahářství se sídlem ve Žďáře nad Sázavou a to výměna stávajícího PVC, včetně 
celkové opravy. Výměna se provádí z důvodu, že stávající PVC se zduřuje, tvoří se 
bubliny a hrozí nebezpečí úrazů, stávající podlahovina je z roku 1987. Byly zajištěny 
finanční prostředky od České pojišťovny – v rámci pojistné smlouvy ve výši 42 445,-
Kč, které byly v letošním roce poukázány na účet obce. Předpokládané náklady 
veškerých prací činí 43 244,-Kč. Smlouva je uzavřena na realizaci akce, která bude 
zahájena 3. 1. 2017 a do termínu musí být místnost vyklizena. 

- rozpracován a schválen plán zasedání obecního zastupitelstva pro rok 2017, který bude 
zveřejněn na úřední desce OÚ i webových stránkách 2. 1. 2017 

- přístup k informacím – výroční zpráva za rok 2016 (dle § 18 z.č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím) zveřejněna na úřední desce OÚ a elektronické 
úřední desce dnem 2. 1. 2017 

- závěrečné hodnocení zastupitelstva obce Rosička za rok 2016 – při projednávání 
záležitostí a otázek chodu obce, spravování a ochraně majetku a při plnění všech 
finančních operací v průběhu celého roku konstatuje: že veškeré účetní operace jsou 
v souladu se směrnicemi obce 

- Závěrečné zasedání ZO, hodnocení plnění jednotlivých úkolů, přijatých závazků 
plnění žádostí občanů a mnoho jiných úkolů vyplývající z činnosti obce. Velmi dobrá 
spolupráce s oběma výbory, aktivem SPOZ, včetně poděkování všem za jejich přínos 
spolupráce pro obec. Jedná se o ukončení činnosti v průběhu roku 2016.   

- bod 3 – v rámci proběhlé digitalizace v k. ú. Rosička Katastrálním úřadem došlo 
k velké změně očíslování parcel včetně změn bonit, tudíž musí být nové zpracován 
seznam pozemků ve vlastnictví obce Rosička – LV 1 včetně nového očíslování a 
zařazení do majetku obce v rámci inventarizace ke dni 31. 12. 2016. 
Dále bylo zjištěno při kontrole, že omylem v k. ú. Dobroutov máme 2x vedenou 
parcelu 1229/2 o výměře 6593 m2 a p. č. 1233/11 o výměře 463 m2, čímž dojde 
k vyřazení z evidence a musí být přepočítán skutečný podíl obce Rosička v LD Polná 
na k. ú. Dobroutov v rámci inventarizace včetně případného nárůstu pozemků dle LV 
od Katastrálního úřadu. 

- bod 3 – projednání připravenosti plánu pro žádost o dotace POVV od Kraje Vysočina  
na opravu MK jednotlivých částí, které zbývají k dokončení 

            A) MK p. č. 489/2 část podle stodoly č.p. 14 v návaznosti na již opravenou část 
komunikace  

             B) úsek MK průjezd č.p. 14 až k hranici zahrady č.p. 12 
                         C) část úseku před č.p. 19 p. č. 4814, úzký pruh od rohu zahrady k silnici, část 

navazující na chodník 
             Zbývající část MK ve vlastnictví pana Zikmunda bude v plné režii vlastníka, který 

bude mít s firmou uzavřenu samostatnou smlouvu o dílo, bez návaznosti na OÚ. 
 



- bod 5 - Schválení plánu rozpočtu obce na rok 2017 – zveřejněno od 12. 12. 2016 do 
28. 12. 2016. ZO obce schvaluje plán rozpočtu pro rok 2017 dle ustanovení § 84 odst. 
2 písm. b, zákona o obcích 

- bod 6 - ÚZ 90 – oprava MK 
o dotace 110 000,-Kč, vlastní prostředky 208 931,-Kč, náklady celkem 318 931,-Kč¨ 

- bod 6 - ÚZ 98 183 – volby  
o dotace 20 000,-Kč, skutečné náklady 8 338,-Kč, vrácená dotace 11 662,-Kč 

- bod 6 - ÚZ 140 04 – dotace JPO 
o dotace 400,-Kč, vlastní prostředky 853,-Kč, náklady celkem 1 253,-Kč 

- bod 6 - pravidelně je prováděna kontrola plnění plánu rozpočtu obce. Správnost a 
účelnost hospodaření obce s obecními prostředky a majetkem obce a jeho ochranou.  
Průběžně jsou hrazeny všechny závazky, tak aby nedocházelo k žádné penalizaci. 

- bod 6 – zajištění čerpání dotace – účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH 
pro rok 2016 ve výši 1 253,-Kč. Proveden nákup: halogenová svítilna EXPERT, 
čepice s výšivkou – znak SDH (853,-Kč prostředky OÚ, 400,-Kč dotace SDH) 
Veškeré dotace jsou vyčerpány v plné výši 100% a proúčtovány ke dni 30. 11. 2016 

- bod 6 - Rozpočtové opatření dle z. č. 250/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech včetně 
upraveného rozpočtu k 31. 12. 2016, tak aby každá položka měla 100% plnění dle 
skutečnosti se zaokrouhlováním na celé stokoruny. 

- bod 6 - bylo jednomyslně schváleno, že bude prováděna pravidelná kontrola plnění 
plánu rozpočtu obce v průběhu roku 2017. Kontrola bude vždy prováděna 
v návaznosti příjmů a výdajů, jak formou fakturace, prostřednictvím pokladny a 
vydaných faktur obcí, včetně vše jednotlivých položek. 

- bod 7 - Hodnocení činnost výboru finančního a kontrolního - ZO hodnotí jejich 
činnost velmi kladně a nemá žádnou výtku k jejich práci. Oba výboru spolu úzce 
spolupracují, aktivně se podílí na správě a činnosti obce. 

- bod 3 - libovolný výběr limitu do pokladny z běžného účtu pro rok 2017 v závislosti 
na finančních prostředcích 

- bod 3 - zpracovaný plán inventur dle §5 vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci 
majetku a závazku k 31. 12. 2016 

- bod 3 - sestavení upraveného rozpočtu na základě podkladu od OÚ, tak aby každá 
položka do 100% plnění podle skutečnosti v sestavě se zaokrouhlením na celé koruny 
a dále zpracováno rozpočtové opatření dle z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územního rozpočtu. 

- bod 3 - kontrola zpracování a archivace kroniky SPOZ za rok 2016 a provedení úhrady 
odměny dle dohody o provedení práce 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



III. ZO ukládá: 
 

- bod 7. - 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 

- bod 7. - inventarizační komisi zajistit provedení veškeré účetní i fyzické inventarizace 
hospodářských prostředků k 31. 12. 2016 
Termín: 31. 12. 2016 
Odpovídá: starosta 

- odeslat zprávu o výsledku finančních kontrol za rok 2016 podle z. č. 320/2001 Sb. 
- zveřejnit přístup k informacím – Výroční zpráva za rok 2016 dle § 18 z.č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím 
- nahlášení povinnosti dle zákona o Pyrotechnice pět pracovních dní před opálením 

ohňostroje 
- že spolek Karmel, o schválený příspěvek 3000,- od obce Rosička si vypracuje žádost 

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

 
 

 
 
 

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


