
          Usnesení 
ze zasedání ZO č. 2 ze dne 10.11.2010 

 
I.  ZO bere na vědomí: 

 
- přednesenou zprávu o plnění usnesení, zprávu o činnosti OÚ od posledního 

zasedání 
- veškeré účetní operace včetně hospodaření obce a ochrany majetku 
- zajištění plnění závazků z roku 2009 včetně rozpočtového opatření 3/2010 
- inventarizace všech hospodářských prostředků a majetku obce bude provedeno 

k 31.12.2010 
- žádost manželů Jarošových ze dne 6.10. 2010 pod č.j. 49/10 – žádost o souhlas 

na zřízení věcného břemene 
- žádost Sedláčková Marie (Němec František) č.p. 8 – odprodej veřejné cesty 
- nový příkaz starosty obce č. 1/2010 k inventarizaci majetku 

 

II.  ZO jednomyslně a bez výhrad schvaluje: 
- ke každému projednávanému bodu programu je vždy přijato samostatné 

usnesení  

- rozpočtové opatření 04/2010 
- výběr limitu do pokladny z běžného účtu v libovolné výši dle možnosti 

finančních prostředků na účtu 
- veškeré hospodaření obce, spolu s jednotlivými úkony ve všech odvětvích – 

věnována na ochranu majetku obce, účetní operace jsou konzultovány a 
samostatně schvalovány 

- zaslat vyjádření manželům Jarošovým, Rosička č.p. 12 ze dne 6.10. 2010 – 
žádost o souhlas na zřízení věcného břemene na jednání nového zastupitelstva 
obce 

- zaslat vyjádření Sedláčková Marie (Němec František) odpověď na žádost ve 
věci odprodeje části p.č. 499/1 – ostatní plocha – ostatní komunikace 

- plnění závazků z roku 2009, které jsou k dnešnímu dni plně uhrazeny. Zůstatek 
činí 0,- Kč. – krátkodobá příjmová půjčka, mzdové prostředky 09/09-12/09 
včetně odvodů za 12/09, odpis majetku inventární sumář za pozemky na 
základě kupní smlouvy 

                              -  změnu vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě k účinnosti dnem  
1.1.2010 

               -   výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce podle ust. §84 odst. 2 
písm. n), zákona o obcích a na základě nařízení vlády ČR č. 37/2003 a 
z.č.20/2009, na podmínky rozpočtu obce 

            -   schvaluje přímou úhradu fin. prostředků na základě kupní smlouvy ve věci 
prodeje pozemku přímo na účet obce od manželů Němcových, Rosička 5 

            -   složení inventarizační komise pro zabezpečení veškeré inventarizace a uzávěrky 
roku 2010  

            -  ponechání stanovených úředních hodin, tj. vždy první středu v měsíci za 
stanovených podmínek 

            -     libovolný limit výběru z běžného účtu do pokladny obce 
- Nákup věnce v nákladu 600,- Kč ke dni 28.10. 2010-11-10 
 



III.  ZO ukládá: 
 

- zajistit inventarizaci hosp. prostředků a veškerého majetku obce včetně 
uzávěrky ke dni 31.12.2010 
Termín: od 28. 12. 10 do 31. 12. 2010 

- manželům Němcovým č.p. 5 provést úhradu fin. prostředků za prodej pozemku 
na účet obce 
Termín: do 28. 10. 2010 

- zpracování výroční zprávy za rok 2010 (dle § 18 z.č. 106/1999 Sb, o 
svobodném přístupu k informacím 
Termín: do 31. 12. 2010  

- zpracovat čestné prohlášení – tzv. úředně ověřený podpis pro Katastrální úřad 
kraje Vysočina – starosta, místostarosta 
Termín: 15. 11. 2010  

- zveřejnění úředních hodin OÚ Rosička – středa 1x v měsíci a to vždy první 
středu od 17.00 do 18.00 hodin (na požádání funkcionářů a dle dohody a 
potřeb občanů kdykoli) 

 
 
 
 
………………………………..                   …………………………..      
  Starosta                                                                         Místostarosta 
     Jiřina Dvořáková           Ing. Miroslav Sobotka 
 
 
 
 
V Rosičce dne 10.11.2010 


