
 
Unesení 

ze zasedání ZO č. 21/2012 ze dne 4.12. 2012 
 
 

I. ZO bere na vědomí: 
 

- veškeré účetní operace včetně celého hospodaření obce 
- zprávu o plnění usnesení, zprávu o činnosti OÚ, SPOZ a obou výborů 
-     zprávu o zajištění plánu rozpočtu pro rok 2012 
- 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 

- splnění veškerých závazků za rok 2011 včetně dotací v průběhu roku 2012 a 
prováděných rozpočtových opatření v průběhu roku 

- návrh rozpočtu pro rok 2013 
- plán rozpočtu obce pro rok 2013 a jeho zveřejnění 
- sestavení upraveného rozpočtu 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 

- o proběhlém dílčím přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 
- návštěvu u nejstaršího občana obce – dne 10.12.2012 – u příležitosti – 90. Let 
- ošetření stromků proti okusu zvěří a zabudování vysokých 150 ks kolíků k bukům 

v obecním lese 
- zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za období 1.1.2012 do 30.9.2012 

na OÚ v Rosičce dne 20.11. 2012 
- stanovení minimálního počtu členů OVK, informace o sídle OVK, jmenování 

zapisovatele OVK a vyhrazení plochy pro vylepování plakátů – zveřejněno na 
úřední dece OÚ 

- zkvalitnění sběru a ukládání veškerého odpadového materiálu do odpadu (plast, 
papír, bioodpad) kdy je třeba materiál ztlačit aby byl odvážen vždy kontejner 
maximálně plný,. V případě, že je kontejner sice plný ale poloprázdný z důvodu 
neztlačený, zvyšují se obci náklady na vývoz a ztrácí se tak % zisku o Ekokomu 
Dále do plastu nepatří polyester a folie LDPE. 
 
 

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 
- libovolný výběr limitu do pokladny z běžného účtu obce 
- plnění plánu rozpočtu obce beze zbytků včetně evidence příjmů a jednotlivých 

výdajů k 4.12.2012 
- kontrola pokladní evidence, knihy materiálových zásob, pohledávek a podrobná 

kontrola hlavní účetní knihy za spolupráce obou výborů: Finančního a 
Kontrolního, SPOZ a činnost SDH v obci a jejich podíl na kulturní činnosti 



- 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. 

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

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

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

- s konečnou platností obecně závaznou vyhlášku č. 01/2012, o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálního odpadu s účinností dnem 1.1.2013 

- veškeré účetní operace – návaznost příjmů a výdajů dle jednotlivých položek. 
Rozpočtové opatření dle z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, včetně 
upraveného rozpočtu k 31.12., tak aby každá položka měla 100% plnění dle 
skutečnosti se zaokrouhlováním na celé stokoruny 

- nadále jsou v platnosti úřední hodiny na OÚ – beze změny, tj. první středa 
v měsíci od 17 do 18 hodin a na požádání a potřeby kdykoliv 

- plán zasedání zastupitelstva obce Rosička pro rok 2013 – zveřejněn dne 
5.12.2012, který zde bude zveřejněn v průběhu celého roku na obou úředních 
deskách 

- vydání příkazu starosty obce a schválení inventurní komise pro zabezpečení inv. 
fin. prostředků a veškerého majetku, financování k 31.12.2012 

- zápis z dílčího hospodaření obce za rok 2012, které se uskutečnilo dne 20.11.2012 
na OÚ v Rosičce za období 1.1.2012 do 30.9.2012 

- uzavření plnění DOTACE POVV – závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnuté 
dotace – UZ 90 pod č.j. ZZ00217-0633 

- uzavřené plnění dotace UZ 98193 – volby – závěrečná zpráva včetně vyúčtování 
- zajištění malé oslavy nejstaršímu občanovi obce u příležitosti – 90 let pana 

Františka Němce, č.p. 8 dne 10.12.2012 
- rozpočet na rok 2013 pro Svazek obecních lesů Přibyslav, zveřejněno 16.11.2012, 

sejmuto 3.12.2012 
 

- Veškeré schválené a uzavřené dohody  budou hrazeny v měsíci prosinci 2012, 
s výplatou v lednu 2013 

 
- Projednání a schválení poskytnutí finančních prostředků na pořádanou akci 

Mikulášská nadílka za účasti široké veřejnosti spojenou s pořádáním kulturního 
odpoledne spojené se soutěžemi a občerstvením dne 5.12. 2011 od 16.30 na OU 
v Rosičce. Schválena finanční částka ve výši 1500,- Kč. 

 
- Dodatek ke smlouvě o nakládání s odpadem pro rok 2013, je stanovena cena 

18.780,- Kč, měsíčně bude fakturována částka 1.878,- Kč 
 



- veškeré finanční výdaje dle jednotlivých položek ( na Vánoční svátky, Mikuláš, 
oslavy silvestra, příchod nového roku 2012, včetně ohňostroje s kulturní vložkou a 
slavnostní výjezdní zasedání ZO 22.,  včetně ukončení roku 2012, vše zahrnuto 
pod položky 5169 a 5175  

 
- obecně závaznou vyhlášku 01/2012 účinností dne 1.1.2013 o místním poplatku za 

provoz systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstranění 
odpadu 

 
- Slavnostní ukončení roku 2012, a přivítání roku 2013 – 1.1., ohňostroj, malé 

občerstvení – do finančního nákladu 1500,- Kč 
 

- schválené úřední hodiny na OÚ v Rosičce zůstanou beze změny tj. vždy první středu 
v měsíci od 17.00 do 18.00 hodin a na požádání a dle potřeby občanů kdykoliv 
 
- Plán zasedání zastupitelstva obce Rosička pro rok 2013 – zveřejněno 5.12.2012, 

který bude zveřejněn v průběhu celého roku na obou úředních deskách. 
 
- Pokračovat na zpracování kompletní projektové dokumentace vodojem a vodovod 

pro získání dotace z fondu kraje Vysočina odbor ŽP. - v celkové předpokládané 
výši 200.000,- \Kč 
 
 

III.  ZO ukládá: 
 
- odeslat zprávu o výsledku finančních kontrol za r. 2011 podle z.č. 320/2001 Sb., 
 
- provedení inventarizace veškerého majetku obce, financování a úkony správy a 

ochrany majetku, dle vydaného příkazu starosty obce č. 01/2012 v termínu od 
27.12. do 31.12. 2012 

       
- Pokračovat na zpracování kompletní projektové dokumentace vodojem a vodovod 

pro získání dotace z fondu kraje Vysočina odbor ŽP. - v celkové předpokládané 
výši 200.000,- \Kč, v průběhu roku 2013 

 
 
 
 

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

 
 


