
Usnesení 
ze zasedání ZO č. 27/2013 ze dne 11. 09. 2013 

 
I. ZO bere na vědomí: 
 

-      veškeré účetní operace včetně celého hospodaření obce 
-     zprávu o zajištění plnění plánu rozpočtu pro rok 2013 
- zpracování podmínek dle zákona o střetu zájmu dotazníky uloženy do registru   

dne 29. 6. 2013 
- monitoring eroze zemědělské půdy – problematika erozních jevů – v k.ú. Rosička 

se žádné nevyskytují 
- Nařízení st. veterinární správy o mimořádný veterinárních opatřeních z důvodu 

výskytu a zemezení šíření nebezpečné nákazy - variozy včel, zveřejněno 5.6. , 
sejmuto 28.6.2013. 

- Rekonstrukce kamenné zídky (opěrných stěn zahrádky) před RD č. p. 16 – 
Poulovi na parcele č. 489/6 v k. ú. Rosička na stávajících základech  
5hlasů pro  
0hlasů nikdo se nezdržel 
0hlasů nikdo proti 

    
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 
- rozpočtové opatření č. 04/2013 (viz. příloha) 
- zahájení plnění dotace v rámci programu POVV pro r. 2013 – akce – N – oprava 

MK Rosička – Česká Mez a obnova dopravního značení a a zpomalovacího prahu 
na parcele č. 507 k. ú. Rosička 

- na aktivní činnosti obce. drobné nákupy byly proúčtovány pokladnou obce 
v období 06/2013 – 08/2013 a průběžně do roku 2013¨ 

- uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Fondy Vysočiny grantového programu- 
čistá voda 2013 pod čj. ID FV 00581. 0020 s realizací ukončení projektu 
nejpozději do 31. 5. 2014 prostřednictvím kraje Vysočina. Jedná se o zpracování 
PD na vodovod v Rosičce – 50% dotace a 50% vlastní prostředky. 

- Udělení souhlasu k uzavírce MK p. č. 507 směrem Rosička – Nížkov na nezbytně 
nutnou dobu. Jedná se o svedení dešťové vody do veřejné kanalizace a odvodnění 
zdiva v okolí RD č. p. 1 

- Nákup zahradního stavu  - Samo – 5x8m ocel/PE ve fin. nákladu 8 000,-Kč 
zavedeno do evidence majetku obce 02841 

- Uzavření smlouvy o půjčce dle § 657 a 658 obč. zak. Ze dne 25. 7. 2013 o půjče 
fin. prostředků ve výši 200 000,-Kč na úhradu fa. č. 33/2013 – PROJEKCE 
MÁŠA – na zpracování PD na vodovod v návaznosti schválené dotace z Fondu 
Vysočiny pod ev. č. FV 00581. 0020 v programu – čistá voda 

- Předání DVD z odhalení pomníku z I. světové války účastníkům podílejícím se 
aktivně na celé činnosti – 1x katolický kněz Nížkov, 1x evangelický kněz Sázava, 
1x hudební doprovod p. Pospíchal a zbývající budou poskytnuty k prodeji 
občanům 

- Zajištění průběžné akce SPOZ – výročí občanů, kulturní a společenské akce 
 



 
 
 

- Vypracování závěrečné zprávy o vyúčtování poskytnuté dotace z Fondu Vysočina 
pod čj. FV 00581. 0020 – čistá voda 2013 – vodovod obec Rosička 

             -    100 000,-Kč      26. 7. 2013 zahájení splátky na základě uzavřené smlouvy o    
                   půjčce – výběr z BÚ v hotovosti. Udělená dotace z fondu Vysočiny na základě  
                  zpracované závěrečné zprávy – akce čistá voda 2013 – vodovod Rosička – dotace 
                  ve výši 50% - to je 100 000,- Kč 

- Památník - veden do 31.12 2013 na účtě 04220-nedokončené investice, a dnešním 
dnem schválení přechází k převodu dokončených staveb na 021610-stavby- na 
str. 6 inventární knihy 

 
                   Jednotlivé body usnesení jsou vždy samostatně schvalovány s výsledkem: 
                   5hlasů pro  

0hlasů nikdo se nezdržel 
0hlasů nikdo proti 
 
 

 
III.  ZO ukládá: 
 

- zpracovat skartaci a uložení archiválií dokumentů dle zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví  § 31 a dle schváleného skartačního plánu obce  
termín 31. 12. 2013 

- Zajistit proúčtování a vrácení fin. půjčky na základě uzavřené smlouvy o půjčce  
      §657 a 658 obč. zák. ze dne 25. 7. 2013 v rámci dotace z Fondu Vysočiny – čistá    
      voda. 
      Jedná se o zápůjčku mezi p. Jitkou Mášovou bitem Škrdlovice č. p. 186 a  Obcí  
      Rosička, zastoupenou starostkou p. Jiřinou Dvořákovou na základě schválení      
      celého zastup. obce. 
      Zodpovídá: celé ZO 
      Termín: 31. 12. 2013 
- Zveřejnění přípisu E.on – upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí 

(pozemků) na dodržování z. č. 458/2000Sb., §25, odst. 3, pís. G) na ořež případné 
odstranění dřevin ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz zařízení, distribuční 
soustavy. 
Termín: průběžně 

                    Zveřejněno 9. 9. 2013 
- Zabezpečit kladný průběh předčasných voleb do Poslanecké sněmovny  
      Parlamentu ČR ve dnech 25. a 26. 10 2013 a průběžné plnění úkolu dle  
      harmonogramu. 

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


