
Usnesení ze zasedání č. 05/2010 
zastupitelstva obce Rosička dne 02.03.2011 

 
 
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 r. 2011 včetně rozpočtových opatření 

v průběhu roku 
- zprávu o plnění plánu za rok 2011   
- průběžné plnění z.č. 309/1999 Sb. §13 z.č. 129/2000 Sb. §8 odst. 7 
- z.č. 128/2000 Sb., o obcích § 72 a § 77 odst. 2 a nařízení vlády č. 37/2003 

Sb. 
- zprávu o výsledku hospodaření obce Rosička za rok 2010 
- jednotlivé úkoly, které vyplývají obci v přípravě sčítání SLDB 2011 
 

II. ZO jednomyslně a bez výhrad schvaluje 
 

 
- libovolný výběr limitu do pokladny obce z běžného účtu obce 
- plán rozpočtu obce pro rok 2011 s účinností dnem 1.1.2011 
- nejdůležitější úkoly plánované pro rok 2011 
- 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 a schválení Krajským úřadem Vysočina a zveřejnění 
na úředních deskách dne 28.1.2011. 

- usnesení bylo přijato 5 hlasy 
                               proti  0 hlasů 
                         zdržel se  0 hlasů 
- veškeré účetní operace  - návaznost příjmů a výdajů dle jednotlivých 

položek. Rozpočtové opatření dle z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech 

- zveřejnění závěrečného účtu včetně zůstatku na běžném účtu za rok 2010 
dle § 17 z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, územních rozpočtů 
ve znění pozdějších předpisů, který byl zveřejněn spolu s rozpočtem obce 

- závěrečnou podrobnou zprávu o výsledku proběhlé inventarizace 
veškerého majetku a hospod. prostředků obce k 31.12:2010. 

- nákupu materiálu spotřebního SDH v nákladu cca 15000,-Kč 
- nákup vycházkového a pracovního oděvu v nákladu cca 15000,- Kč 
- řešení otázky výkupu pozemku pro plánovaný vrt vodovodu 
- zahájení přípravných prací na geometrické zaměření celého nového 

stavebního obvodu parcel MK. a jiné. Jedná se o přípravné práce pro studio 
P, Psotovi Žďár. n. S. 

- zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rosička za rok 2010 
v souladu se z.č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření 



- nadále aktivně sledovat postup spk p. Musila na ukončení všech 
pohledávek v kú. Rosička – zvláště p.č. 92 a 96 o které má zájem obec 
Rosička – pro odkup a realizace vrtu pro obecní vodovod 

- návrh na vyřazení dokumentů na z.č. 499/2004 včetně předávacích 
dokumentů A/S k uložení do spisovny. Vše předáno na státní okresní 
archiv – U Malého lesa 4 ZR  - k posouzení a schválení 

- obnopvení výrazného nástřiku MK p.č. 527 z Rosičky na Nížkov v lokalitě 
nad výviozem z Rosičky  v místě kde dochází k propadání mk.  – dřívější 
vývoz , který byl zavážen různýnm materiálem – jedná se o upozornění 
cyklistů a všech motorových vozidel na vznikající výmol, pro přizpůsobení 
každého své jízdy. 

- Žádost paní Filipi na možnost provozování sezonního příležitostního 
stánku 

- Plánovanou akci stavění máje spojenou s pálením čarodějnic 
 

- podat žádost na Krajský úřad kraje Vysočina, odbor kontroly Jihlava:  
a) žádost o provedení dílčího přezkoumání hospodaření obce v r. 

2011 
b) žádost o přezkum hospodaření obce za celý rok 2011 na základě 

z.č. 420/2004 Sb. 
               Kontrolní činnost Výboru kontrolního a finančního za prvé 
čtvrtletí dle z.č. 320/2001 Sb. 
 

 
 

III.  ZO ukládá: 
 

- zaslat žádosti na dílčí i celkové přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 
na Krajský úřad Vysočina, odbor kontroly 
Termín: 5.3.2011 
Zodpovídá: starosta 
 

- zajistit průběžnou úhradu  závazku za rok 2010 za výrobu znaků a vlajek 
pro firmu „ALERION“ ve stanoveném konečném termínu 
Termín : do 30.05.2011 
Zodpovídá: starosta 

 
- obci zveřejnit na úředních deskách oznámení o SLDB 2011 a jiné pokyny 

od ČSÚ v termínu 
nejpozději: do 11.3.2011 
 

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

                               proti  0 hlasů 
                         zdržel se  0 hlasů 

 
 

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

                          Místostarosta                                                                           Starosta 


