
 
Unesení 

ze zasedání ZO č. 20/2012 ze dne 7. 11. 2012 
 
 

I. ZO bere na vědomí: 
 

- veškeré účetní operace včetně celého hospodaření obce 
-     zprávu o zajištění plánu rozpočtu pro rok 2012 
- o postupu příprav v zajištění dotace na vodovod obce Rosička 
- zápis členské schůze LD Polná dne 24.9.2012 
- oznámení o zahájení dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2012  
- výsledek kontroly Zdravotní pojišťovny VZP za období 1.8.209 do 16.9.2012 dne 

19.9.2012, včetně vyúčtování za toto období – bez závad 
- přípis MVDr. Jan Říha, KHS Vysočina, Jihlava – dotaz na zařízení privátních 

klubů s nabídkou konzumace alkoholu v obci – netýká se naší obce 
- informace o změnách v sazbách odměn pro obce od 1.7.2012 za zajištění využití 

odpadů z obalů, komunálních odpadů od fi EKO-KOM 
- sbírku zákonů č. 104 dne 10.9.2012 mění zákon č. 243/2000 Sb., z.č. 370/2011 

Sb., se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a rozpočtové určení 
některých daní 

- úpravu korun některých stromů, průklest, kácení vzrostlých stromů – DS E.ON 
distribuce – p. Kuchařík Pavel, Heřmanův Městec 

- obec Rosička k 1.1.2012 nepředává PAP – pomocný analytický přehled v roce 
2013 – příspěvkové organizace – netýká se obce 

- zveřejnění letáku „Den otevřených dveří“ M ěÚ Žďár nad Sázavou, dne 21.9.2012 
od 13.00 do 19.00 hodin (blíže viz program) zveřejněno dne: 19.9.2012 

- schválení změny PRVKUKU pro obec Rosička dle usnesení č. 0486/05/2012/ZK 
zastupitelstva Kraje Vysočina ze dne 18.9.2012 

- výsledky voleb do zastupitelstev krajů ze dne 12. a 13.10.2012, včetně provedení 
vyúčtování UZ 98913 

- proběhlé akci sběru nebezpečného odpadu v naší obci firmou ODAS dne 
29.10.2012 

- žádost Farní sbor – ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE v Sázavě o poskytnutí dotace 
na opravu fasády evangelické fary, která byla zamítnuta vzhledem již napnutého 
rozpočtu a zavření závazků, které musí být k 31.12. 2012 splněny 

- informaci k novelizaci zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů – návrh obecně závazné vyhlášky č. 01/2012 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

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 
- rozpočtové opatření č. 05/2012 (viz příloha) 
- plnění plánu rozpočtu obce beze zbytků včetně evidence příjmů a jednotlivých 

výdajů k 7.11.2012 
- kontrola pokladní evidence, knihy materiálových zásob, pohledávek a podrobná 

kontrola hlavní účetní knihy za spolupráce obou výborů: Finančního a 
Kontrolního 

- nové vytvoření sdružení s názve ‚, SDRUŽENÍ VRCHOVINA‘‘ tj. zájmové 
sdružení právnických osob ze stávajícího volného sdružení obcí pod názvem   
Českomoravské pomezí – západ se sídlem v Okrouhliče. 

- STANOVY – zájmové sdružení právnických osob s názvem „Sdružení 
Vrchovina“ se sídlem v Okrouhlice 

- Souhlasí s přípravou integrované strategie území pro období let 2014 – 2020 na 
svém území v rámci místního rozvojového partnerství MAS Českomoravské 
pomezí o.p.s. za účelem aplikace ,, KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO 
ROZVOJE‘‘  a metody LEADER 

- čerpání dotace v rámci programu POVV pro r. 2012 – akce N – nákup hasičské 
techniky a oprava požární zbrojnice ve výši 167.000,- Kč včetně DPH 

- velmi dobrou spolupráci obou Výborů Finančního Kontrolního s obcí i aktivně se 
zapojující činnosti obecního zastupitelstva, jeho přípravou a kontrolou všech 
účetních operací i na správě majetku 

- dotaci – dar – pro Farní úřad v Nížkově ve výši 6.000,- Kč  která bude vyžita na 
opravu střechy římskokatolické fary. 

- předání závazného stanoviska doplnění bodů k č.j. SÚ/1389/12/ŠÚ-5, oznámení 
ze dne 6.8.2012 – ubytování v soukromí č.p. 2, Rosička k bodu f) – stávající 
skupinový vodovod a k č.j. ŽP/1533/12/MM ze dne 23.8.2012 k odstavci 
„zásobování vodou je řešen ze stávající studny (ne však vlastní, jak je uvedeno 
v projektu) 

- přípisy předány na MěÚ, odboru stavební a MěÚ, ŽP dne 21.9.2012 při jednání 
této záležitosti na odboru stavebním (viz příloha) 

- a souhlasí s přípravou integrované strategie územní pro období r. 2014-2020 na 
svém území v rámci místního rozvojového partnerství MAS, Českomoravské 
pomezí o.p.s. za účelné apletace „Komunitně vedeného místního rozvoje“ a 
metody LEADER  

- zahrnout do plánu rozpočtu pro r. 2013 fin. částku ve výši cca 95 000 Kč,na 
uzavření smlouvy E.on o připojení k distribuční  soustavě  z napěťové hladiny  
nízkého napětí pro 7RD p.č. 51/1 k.ú Rosička 

- návrh rozmístění nové zástavby 7RD na p.č. 51/1, včetně rozmístění inž. sítí 
(kanalizace, plynovod, komunikace) 

 
 



 
III.  ZO ukládá: 

 
- zveřejnění vyhlášky „Územní rozhodnutí“ – o umístění stavby – vodovod pro 

obec Rosička 
zveřejněno dne: 26.9.2012                         sejmuto dne: 12.10.2012 
   na úřední desce OÚ a webových stránkách obce 

- veřejné vyhlášky – CHKO – rozhodnutí – ochrana ohroženého čmeláka zemního 
zveřejněn dne : 26.9.2012 na OÚ              sejmuto dne: 12.10.2012 

- zajistit vyplněnou tabulku skutečně vynaložených nákladu na volby UZ 98193, 
včetně podkladů pro kontrolu za rok 2012 

- p. Poulovi, Rosička č.p. 16, zajistit smlouvu na poskytnutí dotace – daru – pro 
Farní úřad v Nížkově za účelem opravy střechy římskokatolické fary 
termín: 15. 11. 2012 

- zveřejnit návrh obecně závazné vyhlášky č. 01/2012 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů 
termín zveřejnění: 8.11.2012                     sejmuto dne : 26.11.2012 
projednání na ZO č. 21 dne 4.12.2012 

- zveřejnění pozvánky Kraje Vysočina na ustavující zasedání zastupitelstva kraje č. 
6/2012 dne 9.11.2012 ve 14.00 hodin v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, 
Žižkova 57, Jihlava 
Zveřejněno: 31.10.2012 

- zveřejnění oznámení E.on o přerušení dodávky el. Energie dne 21.11.2012  
      od  7:30 do 15:30 hod. 
      Zveřejněno 2.11. 2012 
- Předat schválený návrh studie nové stavby 7RD v k.ú. Rosička – varianta č. 1 na     
      dokončení projekčních prací – Pohanka - Nové Veselí 
      Termín: 2013-2014 

 
 
 
 

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

 
 


