
Usnesení ze zasedání č. 13/2011 
zastupitelstva obce Rosička dne 30.12.2011 

 
 
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 2010, dotací r. 2011 včetně 

rozpočtových opatření v průběhu roku 
- zápis o provedení kontroly Finančního a Kontrolního výboru 
- informace o veškeré činnosti obecního úřadu v průběhu celého roku 2011 
 

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 2010 
- zveřejnění zpracovaného návrhu – výroční zprávy za rok 2011 (dle § 18 

z.č. 106/1998 Sb., o svobodném přístupu k informacím) 
 

- návrhu plánu rozpočtu obce pro rok 2012 s účinností dle ust. par 84, odst.2 
písm. b. zákona o obcích dnem 1.1.2012 

- výhled financování obce na období 2011-2014 
- nejdůležitější úkoly plánované pro rok 2012, včetně upřesnění výhledu 
- 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 2011 

- veškeré finanční výdaje dle jednotlivých položek ( na Vánoční svátky, 
oslavy silvestra, příchod nového roku 2012, včetně ohňostroje s kulturní 
vložkou a slavnostní výjezdní zasedání ZO 13, vše zahrnuto pod položky 
5169 a 5175  

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

- výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce pro rok 2012, podle 
par 84 odst. 2 písm. n, zákona o obcích, zůstává ve stejné výši jak v roce 
2011. 

- pro rok 2012 je uzavřen dodatek ke smlouvě o nakládání s odpadem 
s firmou ODAS, cena pro rok 2012 je stanovena  ve výši 15.516,- Kč bez 
DPH, DPH činí 20% 

- obec uzavře možnost ukládání hlášení o odpadech do elektronického 
systému ISPOP prostřednictvím účtu firmy ODAS ve ZR, v konverzi 
Czech Pointu za finanční odměnu 1000,- Kč,  plus DPH 

 



 
- že požádá Krajský úřad Jihlavu, odbor lesního a vodního hosp. a zeměď. o 

vydání povolení k provozování vodovodu a kanalizací pro veřejnou 
potřebu až po naplnění skutkové podstaty obce (vybudování vodovodu – 
blíže viz. zápis) 

- vnitřní směrnice pro provedení inventarizace s účinností dnem 1.1.2012, 
z.č. 563/1991 Sb, vyhl. č. 410/2009 Sb., účetním standardem 708 

- vnitřní směrnice pro odepisování dlouhodobého majetku z.č. 563/1991, sb. 
o účetnictví s vyhláškou č. 410/2009 sb., úč. Standardem č. 708, s účinností 
dnem 1.1.2012 

- zpracovaný plán inventur v souladu s par. 5 vyhl. č. 270/2010 Sb. 
k 31.12.2011 

 
 

III.  ZO ukládá 
 

- zpracovat závěrečné úkony inventarizace včetně odpisu dlouhodobého 
majetku, i veškerého účetnictví k 31.12.2011 za spolupráce s pracovnicí 
MID p. Kadlecovou 
Termín  31. 12. 2011 
 

- ke každému projednávanému bodu programu je vždy přijaté samostatné 
usnesení, dle par. 92 odst. 3, zákona o obcích ust. Par.87 a 

-  bylo přijato 5 hlasy 
       proti  0 hlasů 
      zdržel se  0 hlasů 
 
- průběžně zajistit plnění všech úkolů, žádostí a požadavků z dnešního 

zasedání ZO 
zodpovídá: starosta, termín … 31.12.2011 

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

                          Místostarosta                                                                           Starosta 


