
Usnesení 
ze zasedání ZO č. 24/2013 ze dne 6. 2. 2013 

 
 
 

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. 2012, včetně provedení pravidelných 

rozpočtových opatření v průběhu celého roku 
- zprávu o zajištění plnění plánu rozpočtu pro rok 2013 
- průběžné plnění dle §13 z.č. 309/1999 Sb. a  dle §8 odst. 7 z.č. 129/2000 Sb.  
- 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. 
- zápisy ze společného zasedání výboru kontrolního a finančního č. 09/21012 ze dne 

31.1.3012 
- poděkování od Mgr. Pavla Sandtnera z Římskokatolické farnosti v Nížkově za 

finanční dar na obnovu krovu fary 
- informaci o novele zákona č. 406/2000 Sb., ohledně vypracování Energetické 

náročnosti budovy – průkaz s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 
500m2 
od 1. 1. 2013 objekty u kterých dochází k pronájmu či prodeji budov či jejich částí 
od 1. 7. 2013 objekty užívány orgány veřejné moci – OÚ, požární zbrojnice a jiné 

-  zahájení přezkoumání hospodaření obce za r. 2012 odborem kontroly KR úřadu 
kraje Vysočina v Jihlavě 

- dne 16. 1. 2013 byl zajištěn vývoz BC Ebox – elektrozařízení, který je umístěn na 
váze OÚ  

- zajištění zdárného průběhu II. kola Volby prezidenta ČR ve dnech 25. a 26.1.2013 
(§56 odst. 5 z.č. 275/2012 Sb.) 

- vyhlášení sbírky použitého ošacení od občanů, bude realizováno za spolupráce 
s některou z okolních obcí 

- uspořádání I. Rosičského MASOPUSTU v sobotu dne 9.2.2013, sraz maškar na 
OÚ v 13.30 hodin 

 
 

II.  ZO jednomyslně a bez výhrad schvaluje: 
 

- plánované nejdůležitější úkoly v plánu rozpočtu pro r. 2013 
- veškeré účetní operace – návaznost příjmů a výdajů dle jednotlivých položek dle 

z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
- zprávu o výsledku finančních kontrol za rok 2012 v souladu z.č. 320/2001 Sb. 
- zprávu o finančním vypořádání dotací, fin. výpomocí, úvěrů, půjček, obligací ve 

vztahu se státním rozpočtem za rok 2012 
- veškerou úhradu závazku za r. 2012 v plné výši 43 794Kč, která je k dnešnímu dni 

uhrazena 
Rozpočtové opatření 1/2013 – viz. rozpis 



 
- uzavření smlouvy o dílo č. 63/2012 dle § 536 a násl. obch. Zákoníku mezi obcí 

Rosička a projekcí – MÁŠA – Škrdlovice na zahájení vypracování PD pro stavbu 
vodojem a vodovod Rosička, včetně zajištění stavebního povolení pro získání 
dotace ve výši cca 50% od kraje Vysočina. Podmínky pro získání dotace již 
schválila rada kraje a postoupila to zastupitelstvu kraje ke schválení. 

 
- Rozhodnutí – skládka TKO a TPO S-003 Ronov nad Sázavou (1.etapa) a 

Odpadové hospodářství Ronov nad Sázavou (2.etatpa) vydané odborem ŽP – Kr. 
úřadu kraje Vysočina v Jihlavě pod č.j. KUJI/82651/2012. 

- Podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 
v roce 2013 – žádost podána na MěÚ ve Žďáře nad Sázavou, dne 23.1.2013 

- Organizaci I. Rosičského MASOPUSTU v sobotu 9.2.2013, sraz maškar na OÚ ve 
13.30 hodin 

- Vydané  rozhodnutí o skácení jednoho kusu stromu – javor – na par. č. 528 
označená č. III./3538- silnice v Kú Rosička jehož zdravotní stav ohrožuje 
bezpečnost silničního provozu (přípis správy silnic) 

 
 
III.  ZO ukládá: 
 
 

- odeslanou zprávu o výsledku fin. kontrol za r. 2012 podle z.č. 320/2001 Sb. 
- odeslat zprávu o cenových kontrolách za r. 2012 podle vyhlášky z.č. 416/2004 Sb. 
- uzavřít předběžnou smlouvu s firmou COLAS CZ a.s., provozovna Žďár n. S., ul. 

Strojírenská, v případě schválené dotace – zajištění opravy MK p.č. 1004 a p.č. 
524/2 zpevněným povrchem v měsíci 08/2013 
Termín: únor 2013 

- uzavřít smlouvu KSUS– cestmistrovství Žďár – na základě předběžné cenové 
nabídky, objednávka na obnovu dopravního značení a 1 ks zpomalovacího pásu na 
MK p.č. 527, 504 a 489/2 (ost. plocha) s ukončením akce: 08/2013 

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

 
 


