
Usnesení 
ze zasedání ZO č. 15/2012 ze dne 1. 2. 2012 

 
 

I. ZO bere na vědomí: 
 

-      zprávu o plnění usnesení, zprávu o činnosti OÚ, zprávu Výboru Finančního a 
Kontrolního 
-      veškeré účetní operace, včetně celého hospodaření obce 
-     zajištění v průběhu roku plnění závazků za r. 2011, včetně provedení 
pravidelných rozpočtových opatření v průběhu celého roku 
-     zprávu o zajištění plnění plánu rozpočtu pro rok 2012 
-     průběžné plnění z.č. 309/1999 Sb.dle § 13 a  z.č. 129/2000 Sb. dle § 8 odst. 7 
-     z.č. 128/2000 Sb., o obcích, § 72 a § 77 odst. 2 a nařízení vlády č. 37/2003 Sb. 
-     přehled cenových kontrol v r. 2011 – negativní hlášení dle vyhl. č. 416/2004 Sb., 
a § 14 odst. 6 z.č. 526/1990 Sb. 
 

II.  ZO jednomyslně a bez výhrad schvaluje: 
 

- plánované nejdůležitější úkoly v plánu rozpočtu pro r. 2012 
- veškeré účetní operace – návaznost příjmů a výdajů dle jednotlivých položek dle 

z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
- schválení podané žádosti z POVV pro r. 2012 na odbor regionální – oprava 

kamenného kříže p.č. 507, není kulturní památka, včetně úpravy veř. prostranství, 
opravy korpusu Krista, oplocení 

- podání žádosti z programu POVV na zabezpečení materiálu pro JPO SDH  pouze 
pro účel zásahu – z programu č. 8 

- ke dni 23.1.2012 – jsou již plně uhrazeny veškeré závazky z roku 2011 
- úhradu jednotlivých splátek dle smlouvy o dílo č. 810/11/1 pro firmu ENVIREX, 

Nové Město n.M., za provedení hydrogeol. průzkumu na lokalitě p.č. 62/4 v k.ú. 
Rosička 

- zprávu o výsledku finančních kontrol za rok 2011 v souladu z.č. 320/2001 Sb. 
- zprávu o finančním vypořádání dotací, fin. výpomocí, úvěrů, půjček, obligací ve 

vztahu se státním rozpočtem za rok 2011 
- rozpočtové opatření za období 12/11 vyrovnáním plánu dle jednotlivých položek 
- úhradu jednotlivých položek faktur, v pokladně, včetně vyrovnání prodané dřevní 

hmoty Svazku obcí Přibyslav, včetně odpočtu všech nákladů a zůstatku příjmu 
finančních prostředků na běžný účet obce 

- členství obce v MAS Českomoravské pomezí o.p.s., včetně úhrady členského 
vkladu a příspěvku na zpracování strategického plánu 

- Konečné uzavření kupní smlouvy mezi Agro Sázava a obcí Rosička  a smlouvy o 
zřízení věcného břemene ze dne 26.1.2012,  na plánovaný vrt a vodojem pro 
účely vybudování vodovodu. 

 
 
 
 
 
 
 



III.  ZO ukládá: 
 

- odeslat zprávu o výsledku finančních kontrol za r. 2011 podle z.č. 320/2001 Sb., 
- odeslat zprávu o cenových kontrolách za r. 2011 podle vyhlášky z.č. 416/2004 

Sb., 
- Uhradit dohodnutou finanční částku na účet a.s. Agro Sázava, dle kupní smlouvy 

a smlouvy o zřízení věcného břemene, termín do 28.2.2012 
- Podat u finančního úřadu Źďár.n. Sázavou daňové přiznání ve výše jmenované 

kupní smlouvě ze dne 26.1. 2012 s Agro Sázava, termín do 31.3.2012 
-  

Krajský úřad Vysočina – Jihlava                         termín: 02. 02. 2012 
Odbor kontroly                                              zodpovídá:  účetní 

- odeslat tabulky – finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2011 
Krajský úřad Vysočina – Jihlava                         termín: 02. 02. 2012 
Odbor finanční                                              zodpovídá:  účetní 

 
 
 

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

 
 


