
 
 
 

Usnesení ze zasedání č. 09/2011 
zastupitelstva obce Rosička dne 7. 9. 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 
- zprávu o plnění plánu rozpočtu obce         
- vyjádření správce konkurzní podstaty ve věci posunu ve věci vrtu – viz 

zápis 
 
- 4/11 rozpočtová opatření obce - - schvalování a provádění z.č. 250/2000 

Sb. o rozpočtových pravidlech územních celků.  
 

- 5/11 povinnosti obce související s projednáním závěrečného účtu spolu se 
správou o výsledcích hospodaření obce v ZO – §. 43, zák. č. 128/2000 Sb. 

 
- 6/11 problematika zahrnutí cizinců s trvalým pobytem do celkového počtu 

obyvatel obce pro účely stanovení odměn členů ZO - § 73, odst. 1. Zák. č. 
128/2000 Sb. 

 
- 7/11 rozsah informací poskytovaných členovi ZO v souvislosti s výkonem 

jeho funkce § 82 písm. C, zák. č. 128/2000 Sb. 
 
 

II. ZO jednomyslně a bez výhrad schvaluje 
 

- Průběžné plnění stanovisek odboru dozoru a kontroly veřejné správy MV 
ze dne zpracování 13. května 2011 pod č.j. 1/11-3/11-4/11-5/11-6/11a 7/11 

- Plnění plánu rozpočtu obce beze zbytků, včetně evidence příjmů a 
jednotlivých výdajů ke dni 7. 9. 2011 

- Kontrola pokladní evidence knihy materiálových zásob pohledávek, včetně 
úhrady závazků z r. 2010 a jednotlivá úhrada fa. ke dni 7. 9. 2011  

 
- Blízké jednání po dořešení přepisu a zápisu do katastru nemovitostí daného 

pozemku- pro vrt vodovodu (Pavlíkovi) až do doby konečného vyřízení, 
včetně čistého LV.  

 
- Upřesnění skutečného stavu majetku-pozemku v LD Polná 

 
- Sepsání smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení přípojky – viz 

smlouva 
 



- Uzavřít smlouvu o nájmu zemědělských pozemků mezi obcí Rosička-
pronajímatelem a nájemcem Agro Sázava, s účinností dnem podpisu. 

  
 

III.  ZO ukládá 
  

- Zajistit proúčtování a zaevidování majetku do inventární knihy v LD Polná 
termín – září 2011 

- ke každému projednávanému bodu programu je vždy přijato samostatné 
usnesení 

-  
přijato …. 5 hlasy 
proti    …. 0 hlasů 
zdržel se .. 0 hlasů 

                         
 

 
 
 
 
 
……………………………                          …………………………….. 
        místostarosta                                                                         starosta 


