
 
Unesení 

ze zasedání ZO č. 29/2013 ze dne 11. 12. 2013 
 

I. ZO bere na vědomí: 
 

- veškeré účetní operace včetně celého hospodaření obce 
-     zprávu o zajištění plánu rozpočtu pro rok 2013 
- zápis členské schůze LD Polná dne 2. 12. 2013 
- svozy popelnic o vánočních svátcích firmou ODAS jsou pro naši obec beze 

změny 
- Upozornění – v kontejnerech bioodpadů nesmí být ukládány větve a hlína 

s kameny, a potraviny uložené ve folii 
- zprávu o plnění usnesení, zprávu o činnosti OÚ, SPOZ a obou výborů 
- splnění veškerých závazků za rok 2013 včetně dotací v průběhu roku 2014 a 

prováděných rozpočtových opatření v průběhu roku 
- 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 

- veškeré účetní operace včetně celého hospodaření obce 
- zprávu o plnění usnesení, zprávu o činnosti OÚ, SPOZ a obou výborů  
- splnění veškerých závazků za rok 2012 včetně dotací v průběhu roku 2013 a 

prováděných rozpočtových opatření v průběhu roku 
- informace o veškeré činnosti obecního úřadu v průběhu celého roku 2013 
- že v průběhu roku 2013 nebyla zaznamenána žádná výtka, připomínka či stížnost 

od občanů či jiného subjektu 
 

II.  ZO jednomyslně a bez výhrad schvaluje: 
 

- plánované nejdůležitější úkoly v plánu rozpočtu pro r. 2014 
- veškeré účetní operace – návaznost příjmů a výdajů dle jednotlivých položek dle 

z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
- rozpočtové opatření č. 07/2013 (viz příloha) 
- plnění plánu rozpočtu obce beze zbytků včetně evidence příjmů a jednotlivých 

výdajů k 11. 12. 2013 
- kontrola pokladní evidence, knihy materiálových zásob, pohledávek a podrobná 

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

- 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 

-      libovolný výběr limitu do pokladny z běžného účtu obce 
- 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 

- 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 



- vydání příkazu starosty obce a schválení inventurní komise pro zabezpečení 
inventarizace k 31. 12. 2013 

- rozpočet pro rok 2014 pro svazek obecních lesů Přibyslav  
- projednání a schválení fin. prostředků na plánovanou akci mikulášská nadílka za 

účasti široké veřejnosti spojenou s pořádáním kulturního odpoledne, soutěžemi, 
občerstvení dne 5. 12. 2013 od 16:30hod na OU v Rosičce. Schválená fin. částka 
ve výši do 1 500,-Kč 

- 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 2014 – zveřejněn dne 5. 1. 
2014, a bude zveřejněn v průběhu celého roku na obou úředních deskách, včetně 
rozesílání pozvánek, vždy sedm dní před konáním ZO  

- zveřejnění zpracovaného návrhu – výroční zprávy za rok 2013 (dle § 18 z.č. 
106/1998 Sb., o svobodném přístupu k informacím) sestavení upraveného 
rozpočtu 

-  od pracovnice MID 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 

- výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce pro rok 2014 podle § 84 
odst. 2 písm. n), zákona o obcích, prozatím zůstávají ve stejné výši jako v roce 
2013 

- pro rok 2014 je uzavřen dodatek ke smlouvě o nakládání s odpadem s firmou 
ODAS, cena pro rok 2014 je stanovena ve výši 19.344,- Kč bez DPH, DPH činí 
21%, jedná se o nárůst o 3% oproti roku 2013 

- je sledována otázka umožnění realizace práva občana dle § 16 odst. 2 písm. e) z.č. 
128/2000 Sb., obcích 

- dosud neuhrazené dohody o provedení práce  jsou zahrnuty do mzdového 
předpisu  za 11/2013 s výplatou v období  12/2013 a další  neuhrazené dohody o 
provedení práce – uzavřené v roce 2013 jsou zahrnuty do mzdového předpisy za 
12/2013 s výplatou v 1/2014 
 

- rozpočet pro rok 2014 byl schválen na dnešním zasedání, včetně schvální výhledu 
financování obce Rosička na období 2013 – 2016 
zveřejněno: 7. 11. 2013 
sejmuto: 30.11. 2013 
schváleno ZO č. 29.: 11. 12. 2013 

              -    plnění plánu rozpočtu obce průběhu roku 2013 splněno beze zbytku dle příjmu a  
                   výdajů 

- dodatek ke smlouvě s fi ODAS uzavřené dne 8.8.2007 – příloha č. 2 rozšířená o 
odběr odpadu kat. N-vodovod 
190204 – upravené směsi odpadu z fyzikálních chem. úprav 
190807 – roztoky a kaly z generace iontoměničů 
 
 
 



- nájemné za podíl LD Polná bude o 400,-Kč pro rok 2013 navýšen oproti rok 2012 
- zpracování vícestupňové projekt. Dokumentace pro územní řízení (DUR) pro 

plánovanou zástavbu 7 RD pro řízení v roce 2014-projekcí - ing. Pohanka-Nové 
Veselí 

 
 
 
Výsledek hlasování jednotlivých bodů: 
5 hlasů pro 
0 hlasů proti 
0 hlasů zdržel se 
 

 
 

III.  ZO ukládá: 
 

- Zpracovat závěrečné úkony inventarizace včetně odpisu dlouhodobého majetku i 
veškerého účetnictví k 31.12.2013 za spolupráce s pracovnicí MID, paní 
Kadlecovou 
Termín: 10. 1. 2014 

- odeslat zprávu o výsledku finančních kontrol za r. 2013 podle z.č. 320/2001 Sb. 
- provedení inventarizace veškerého majetku obce, financování a úkony správy a 

ochrany majetku, dle vydaného příkazu starosty obce č. 01/2013 v termínu od 
27.12. do 31.12. 2013 

 
 
 
 
Výsledek hlasování jednotlivých bodů: 
5 hlasů pro 
0 hlasů proti 
0 hlasů zdržel se 
 

 
 
 
 

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

 


