
 
 
 

Usnesení ze zasedání č. 03/2010 
zastupitelstva obce Rosička dne 29.12.2010 

 
 
I. ZO bere na vědomí 
 

- zprávu o plnění usnesení, zprávu o činnosti OÚ od posledního zasedání 
- veškeré účetní operace včetně hospodaření obce a ochrany majetku 
- zajištění plnění veškerých závazků 2009, dotací r. 2010 včetně 

rozpočtových opatření v průběhu roku 
- zápis o provedení kontroly Finančního a Kontrolního výboru 
- informace o veškeré činnosti obecního úřadu v průběhu celého roku 2010 
- jednání členské schůze LD v Polné ze dne 6.12.2010 
 

II. ZO jednomyslně a bez výhrad schvaluje 
 

- rozpočtové opatření (viz příloha) 
- libovolný výběr limitu do pokladny obce z běžného účtu obce 
- veškeré hospodaření obce spolu s jednotlivými úkony ve všech odvětvích 
- zajištění plnění závazků za rok 2009 
- zveřejnění zpracovaného návrhu – výroční zprávy za rok 2010 (dle § 18 

z.č. 106/1998 Sb., o svobodném přístupu k informacím) 
- plán rozpočtu obce pro rok 2011 s účinností dnem 1.1.2011 
- nejdůležitější úkoly plánované pro rok 2011 
- sestavení upraveného rozpočtu od pracovnice MID 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 dle 
z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu 

- závěrečné hodnocení veškeré činnosti OÚ a ZO obce Rosička v průběhu 
celého roku 2010 

- projednání odstranění nedostatků včetně úpravy celého prostranství p.č. 
489/7 a p.č. 489/2 v k.ú. Rosička s p. Hanou Balášovou č.p. 14 

- zveřejnění oznámení, že dne 5.1.2011 bude OÚ provádět vybírání místních 
poplatků  podle nové vyhlášky č. 01/2010, o místních poplatních, 
s účinností dnem 1.1.2011 

- finanční částku v celkové výši cca 3000,- Kč na vánoční výzdobu a 
ukončení roku 2010 

- finanční částka na pohoštění spojené s posledním zasedáním ZO, pronájmu 
místnosti, ukončení volební činnosti za období 2006-2010 na položkách 
5175-6171 v celkové výši cca ….. 3500,- Kč 

- uzavření – obnovení nové „veřejno-právní smlouvy“ mezi městem Žďár 
nad Sázavou a obcí Rosička v souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, s účinností dnem 1.1.2011 do konce volebního 
období tj. 31.12.2014 

 



- uzavřený dodatek s fi ODAS ke smlouvě ze dne 7.11.94 s nakládání 
s odpady a navýšení částky pro rok 2011 

- zpracování nové podrobné inventarizace včetně vyhotovení nové knihy 
v přepočtu pozemků dle LV a rozčlenění majetku podle nového účetního 
zákona 

- finanční vypořádání Svazu obecních lesů Přibyslav pro rok 2011 
- poděkování včetně předání upomínkového dárku občanům, kteří 

dlouhodobě pracovali v ZO a mandát jim skončil o volbách v říjnu 2010  
- udělení plné moci – starostovi obce – p. Dvořáková opakovaně zvolena ve 

volbách 2010 pro veškeré jednání s LD Polná, v nichž zastupuje obec 
v majetkové činnosti a povinnosti obce jako společníka (viz § 61 odst. 1 
z.č. 513/1999 Sb.). Zastupitelstvo obce Rosička deleguje zástupce (dle § 
101 odst. 3, zákona o obcích) a v návaznosti na obchodní zákoník (§ 132 
odst. 1 a § 190 odst. 1) starostu, případně zástupce starosty obce. 

- dle dohody s firmou ALERION znaky a vlajky, Chaloupkova 1, 612 00 
Brno – Královo Pole dle možnosti fin. prostředků na účtu: 

                  I. splátka do 31.12.2010         v případě možnosti rychlejší úhrady 
                 II. splátka březen 2011            bude s firmou dohodnut rychlejší     
                III. splátka červen 2011            splátkový kalendář      
- usnesení bylo přijato 5 hlasy 
                               proti  0 hlasů 
                         zdržel se  0 hlasů 
 

III.  ZO ukládá 
 

- zpracovat závěrečné úkony inventarizace včetně veškerého účetnictví 
k 31.12.2010 za spolupráce s pracovnicí MID p. Kadlecovou 
Termín …….. 31. 12. 2010 

- ke každému projednávanému bodu programu je vždy přijaté samostatné 
usnesení bylo přijato 5 hlasy 

                               proti  0 hlasů 
                         zdržel se  0 hlasů 
- zajistit uzavření obnovení veřejnoprávní smlouvy pro nové volební období 

2011-2014 mezi městem Žďár nad Sázavou a obcí Rosička s účinností 
dnem 01.01.2011 
Termín: …….. 31.12.2010 – předání žádosti na MěÚ 
Zodpovídá: starosta 

- zajistit průběžně úhrady za výrobu znaků a vlajek pro firmu „ALERION“ 
dle splátkového kalendáře ve stanoveném konečném termínu 
Termín …….. do 30.06.2011 
Zodpovídá: starosta 

 
 
 
 
…………………………..                                ……………………………. 

                          Místostarosta                                                                           Starosta 


