
Usnesení 
ze zasedání ZO č. 4/2018 ze dne 27. 12. 2018 

 
I. ZO bere na vědomí: 

 
- Plán rozpočtu obce na rok 2019 
- bod 4 - Rozpočtové opatření 08/2018 - podrobné projednání dle jednotlivých  
 položek 

- bod 3 – hodnocení tradiční akce – Mikulášská nadílka – dne 5. 12. 2017 v 16:30 
  na OÚ. Akce je pod záštitou OÚ a SDH. Občerstvení a dárky již tradičně 
  budou zajištěny. 
- zprávu o plnění usnesení, zprávu o činnosti OÚ, SPOZ a obou výborů 
- plnění veškerých závazků za rok 2018 včetně dotací v průběhu roku 2018 a prováděných 

rozpočtových opatření v průběhu roku 
- v průběhu roku 2018 nebyla zaznamenána žádná výtka, připomínka či stížnost od občanů či jiného 

subjektu na činnost OÚ 
- zajišťování a organizování brigád dle potřeby obce, určují funkcionáři OÚ 
- projednání ukončení roku 2018 a přivítání nového roku 2019 ohňostrojem u OÚ dne 1. 1. 2019 v 18 

hodin 
- Nahlášení povinnosti OÚ dle zákona O pyrotechnice - 5 pracovních dnů předem nahlásit odpálení 

ohňostroje 
- Zápis z valné hromady Svazku obecních lesů Přibyslav konané dne 2. 12. 2017 na MěÚ Přibyslav – 

schválení rozpočtu na rok 2018, rozpočtový výhled, zpráva kontrolní komise, informace o dílčím 
přezkoumání hospodaření, diskuze. Rozpočet pro rok 2018 zveřejněn 21. 11. a sejmut 6. 12. 2017. 

- bod 3 – dodatek č. 20 – AVE Vysočina, Jihlavská, Žďár nad Sázavou – na odvoz a likvidaci různého 
separovaného odpadu, směsného odpadu, biologického rozložitelného odpadu s tím, že v roce 2019 
dojde k navýšení o 4% na vývoz a svoz každého kontejneru, včetně DPH. Jednání dne 4. 12. 2018 

- činnost výboru finančního a kontrolního pro rok 2019 
- bod 9 – zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření obce Rosička ze dne 14. 12. 2018 s výsledkem, že 

nebyly zjištěny chyby ani jiné nedostatky 
     -     zahájení jednání ve věci přívodu vodního zdroje  do obce Rosičky – dle návrhu tří alternativ – blíže 
           viz zápis 
     -    bod 4 – rozpočtové opatření  č. 8  a   č.  9 
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  

- rozpracován a schválen plán zasedání obecního zastupitelstva pro rok 2019, který bude zveřejněn na 
úřední desce OÚ i webových stránkách 31. 12. 2018 

- přístup k informacím – výroční zpráva za rok 2018 (dle § 18 z.č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím) zveřejněna na úřední desce OÚ a elektronické úřední desce dnem 2. 1. 2019 

- závěrečné hodnocení zastupitelstva obce Rosička za rok 2018 – 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 

- bod 3 - zpracovaný plán inventur dle §5 vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazku 
k 31. 12. 2017 včetně zpracování inventarizačního protokolu o vyřazeném majetku. 

- 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 – v průběhu roku 2019 zakoupit nové stoly do zasedací místnosti SDH v počtu cca 8 ks do 
finančního nákladu 50 000,-. Požadavek byl zahrnut předběžně již v roce 2018. 

- bod 3 – libovolný výběr limitu z běžného účtu do pokladny pro rok 2019, v závislosti finančních 
prostředků na účtu 

-  
- bod 5 - Schválení rozpočtu obce Rosička pro rok 2019 



Zveřejněno 11. 12. 2018 do 27. 12. 2018 
Schválen 27. 12. 2018 a zveřejněn 27. 12. 2018 
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
ZO obce schvaluje rozpočet pro rok 2019 

     dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b, zákona o obcích 
- bod 6 - ÚZ 90 oprava MK a chodníku v celkovém nákladu 446 160,- 

                 poskytnutá dotace 127 000,- 
                 vlastní prostředky  319 160,- 

 Oprava se uskutečnila díky dotaci Kraje Vysočina pod č. ZZ02340.0298, 
            opravu provedla firma Colas, c. s., provoz Žďár nad Sázavou,  

dotace byla vyčerpána v plné výši 
- bod 6 - ÚZ 14004 poskytnutá dotace 400,- Kč, která byla použita na refundaci mzdy dne 6. 4. 2018 

HZS Kraje Vysočina - školení velitele JPO a SDH 
- bod 6 - ÚZ 98187 volby do obecních zastupitelstev poskytnutá dotace   30 000,- 

              náklady na volby   12 003,-  
                 vrácená dotace    17 997,-  

- bod 6 – restaurování kamenného kříže za obcí na obecním pozemku dle smlouvy o dílo v celkové 
výši 94 645,-. Restaurování provedl akademický sochař pan Kovařík ze Svratky 

- zprávu o činnosti Výboru kontrolního a finančního za období 12/2018 dle přednesené zprávy 
- bod 7 – směrnice – účtový rozvoj pro rok 2019 s účinností dnem 1. 1. 2019 
- bod 7 – dodatek č. 01/2019 ke směrnici o cestovném ze dne 8. 9. 2016 s účinností dne 1. 1. 2019 
- bod 8 – záměr – udělení souhlasu k pokládce optického kabelu k.ú. Polná, týká se pozemků LD 

Polná, nedojde k záboru lesní půdy – podrobně viz zápis 
 

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. 2018 
Termín: 15. 1. 2019 s závěrkou k 31. 1. 2019 
Odpovídá: starosta 

- odeslat zprávu o výsledku finančních kontrol za rok 2018 podle z. č. 320/2001 Sb. 
- zveřejnit přístup k informacím – Výroční zpráva za rok 2018 dle § 18 z.č. 106/1999 Sb., o 

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

Termín: 28. 12. 2018 
      -     zahájit řízení s obcí Sázava ve věci návrhu alternativy vybudování přívodu pitné vody – 
vodovodního řádu do obce Rosička  
             Termín…únor 2019 
 Rozúčtovat náklady na vybudování vodovodní přípojky (propojení dvou studní) na par. č. 48/2 uživatelům 
domu č.p.18 a domu č.p.21. 
 
Dořešit případnou situaci s nedostatkem vody – financování obec/uživatel. 

            
  



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

 
 
 

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


