
Usnesení 
ze zasedání ZO č. 16/2012 ze dne 7. 3. 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 
-     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. 
-     zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2011 v souladu se    
      zákonem č. 420/2004Sb., 
- oznámení o zahájení řízení o změně stavby před dokončením – rybník Kukle – 

obnova LD Polná  
- oznámení o zahájení vodoprávního řízení a povolení k nakládání vodami pro 

vodní dílo – rybník- Horní Ochoz kú. Dobroutov – LD Polná 
- podaná žádost o dílčí přezkoumání, včetně celého přezkumu hospodaření obce za 

r.2012 
- oznámení o poskytnutí fin. Příspěvku na hospodaření v lesích od kraje Vysočiny 

ze dne 23. 02. 2012 pod čj. 0065/01/2012/ZK usnesení zastupitelstvem kraje 
Vysočina  

- uspořádání karnevalu dne25.02.2012 on OÚ v Rosičce místi členkami SDH 
- zajištění výzvy k opatření pokladů pro vydání rozhodnutí ve věci uzavřené kupní 

smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene a.s. AGRO- Sázava – k doložení 
doložky podle § 39 a § 41 z. č. 128/2000Sb., bez této doložky nemohou smlouvy 
nabýt právní účinek  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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 
- 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 

- žádost o provedení registrace do systému ISPOP ve věci životního prostředí: 
kanalizace, vodovod, ovzduší, která vznikla povinností pro obec dle zákona dnem 
01.01.2012 

- opis schváleného upraveného rozpočtu obce dle ustanovení § 84 odst.2 písm.b) 
zákona o obcích   
zveřejněno od 07.02.2012 do 24.02.202 

- zveřejnění závěrečného účtu včetně zůstatku na běžném účtu za r. 2011 dle §17 z. 
č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech  
ZO souhlasí s celoročním hospodařením obce a to bez výhrad 

                    zveřejněno od 07.02.2012 do 24.02.2012 
- zveřejnění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2011 – KrÚ 

detašované pracoviště Žďár nad Sázavou, odbor kontroly dne 01.02.2012 
-nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky – v souladu z. č. 420/2004 Sb., o 
přezkum v hospodaření  
zveřejněno od  07.02.2012 do 24.02.2012 
jelikož k výše uvedeným bodům nebyly vzneseny žádné ústní či písemné 
připomínky a jiné podněty. Bylo přijato k výše uvedeným bodům schválené 
usnesení a to bez výhrad 

- zprávu o výsledku proběhlé inventarizace – veškerého majetku, včetně účetních 
operací k 31.12.2011  

- rozpočtové opatření č. 02/2012 (viz. Příloha) 
- plnění smlouvy o dílo č. 80/2011 projekční činnosti s.r.o. projekce Máša 

Škrdlovice pro územní řízení stavby- vodojem a vodovod Rosičku 
- uhrazení finanční částky ve výši15 000,-Kč za kupní smlouvu a zřízení věcného 

břemene přístupu ke stavbě pro akci vodojem a vodovod kú. Rosička s a.s. 
AGRO Sázava  

- činnost Výboru finančního a kontrolního též v návaznosti plnění z. č. 320ú2001 
Sb., ze zasedání č. 10 ze dne 06.03.2012 

- schválení vypracované položky ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení věcného 
břemene uzavřené dne 26. 01. 2012 mezi obcí Rosička a a.s. AGRO – Sázava  

- zápis do obecní kroniky za r. 2012  
- velmi dobré hodnocení zajištění kulturní akce – karneval pro děti, který se konal 

dne 25. 02. 2012 ve 14:00 hod. v budově OÚ 
- připravenou žádost o projednání a schválení plánu rozvoje vodovodu a kanalizací 

kraje Vysočina – PRVKUK – dle zásad zastupitelstva kraje Vysočina – 
projednání a schválení změn plánu rozvodu vodovodu kraje Vysočina č. 16/07 
 
 
 
 

 
 



III.     ZO ukládá: 
 

- odeslat vyjádření k přípisu čj. OLVHZ 189/2011/01-6 plnění z. č. 274/2001 Sb., 
      § 36 odst. 5 o kanalizaci  a vodovodech – celkové vyúčtování všech položek  
      výpočtu ceny podle cenných předpisů pro vodné a stočné  

                    termín: do 28.02.2012 
                    Kr. úřad Jihlava, OLVHZ p. Olšanová  

- zpracovat podklady pro zastupitelstvo Kr. Vysočina a to změnu plánu trasy 
vybudování vodojemu a vodovodu přímo v kú. Rosička v těsné blízkosti lokality 
tzv. Pavlíkova skalka  - na místo plánované trasy vodovodu České Meze  
žádost bude spolu s vypracovanými podklady zaslána na Kr. vysočina o 
provedení zněny prvoku zásad plánu Kr. Vysočina č. 16/2007 na základě 
získaných rozborů a vzorků pitné vody od firmy ENVIREX 

                    termín: 30.03.2012 
                    odbor.OLVHZ p. Olšanová 

- operativně informovat ing. Denka ředitele MAS Českomor. pomezí o ponechání 
schváleného členství MAS.         

 
 

 
 
 
 
 
        Starosta……………………………… Místostarosta………………………………. 

 
 
 

 
 


