
 
      
 

Usnesení 
ze zasedání ZO č. 42 ze dne 8.9.2010 

 
I. ZO bere na vědomí: 

 
- průběžné plnění „Harmonogramu úkolů a lhůt pro volby do zastupitelstev obcí 

a konání II. voleb do Senátu ve dnech 15. a 16. 10. 2010  
- přednesenou zprávu o plnění usnesení, zprávu o činnosti OÚ od posledního 

zasedání 
- jmenování zapisovatele OVK (§17 odst. 6 zákona) 
- žádost manželů Jarošových č.p. 12 – ve věci zřízení věcného břemene a 

průjezdu po části parcely pozemku č. 489/2 v k. ú. Rosička 
- veškeré účetní operace včetně hospodaření obce a ochrany majetku 
- žádost o koupi pozemku 2/10 za účelem výstavby RD – manželé Němcovi č.p. 

5 
- pozastavení plánované probírky v obecním lese a následnou obnovu lesa po 

dohodě s lesním hospodářem posunout do roku 2011 
- zaregistrování obou kandidátních listin pro volební období 2010-2014 
- zajištění splnění závazků z roku 2009 

            -    zahrnout do rozpočtu obce pro rok 2011 vyřízení dotace „Kam s bioodpadem“   
– účelový systém svozu a uložení komunálního odpadu 

 
 

II.  ZO jednomyslně a bez výhrad schvaluje: 
 

- ke každému projednávanému bodu programu je vždy přijato samostatné 
usnesení  

- rozpočtové opatření 03/2010 
- výběr limitu do pokladny z běžného účtu v libovolné výši dle možnosti 

finančních prostředků na účtu 
- plnění a zajišťování všech úkolů podle § 491/01 Sb., příprava a podání 

kandidátní listiny, včetně plnění úkolů a lhůt pro volby 
- veškeré hospodaření obce, spolu s jednotlivými úkony ve všech odvětvích – 

věnována na ochranu majetku obce, účetní operace jsou konzultovány a 
samostatně schvalovány 

- zaslat odpověď na žádost manželů Jarošových č.p. 12 ze dne 7.7.2010 pod č.j. 
38/2010 na stylizaci této žádosti a následně sdělení postupu v případě 
uděleného či neuděleného souhlasu zřízení věcného břemene průchodu a 
průjezdu na části parcely č. 489/2 v obci a k.ú. Rosička v majetku obce a 
výlučně na náklady žadatele, včetně zařízení dle stanovených podmínek obce 

 
 

 



- zabezpečení kandidátní listiny pro Volby do zastupitelstva obce „ Za obec 
krásnější“ 

- plnění závazků z roku 2009, které jsou k dnešnímu dni plně uhrazeny. Zůstatek 
činí 0,- Kč. – krátkodobá příjmová půjčka, mzdové prostředky 09/09-12/09 
včetně odvodů za 12/09, odpis majetku inventární sumář za pozemky na 
základě kupní smlouvy 

- vyúčtování dotace za volby květen 2010 UZ98071 
            -     zaslání žádosti na info@turisticke-znamky.cz o udělení souhlasu k výrobě 
                   turistické známky na st. památku – kaplička a kříž v obci a k.ú. Rosička 

                              -  změnu vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě k účinnosti dnem  
1.1.2010 

-     provedené dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 k 30.6.2010 
            -  zápis z členské schůze LD Polná ze dne 27.05.2010, který byl již dříve 

předběžně projednáván 
            -    stanovuje vrátit zpět odměny neuvolněným členům ZO podle ust. § 84 odst. 2 

písm. n) Zákona o obcích před krácením této odměny na stanovenou na 
zasedání ZO č. 28 ze dne 4.3.2009 včetně odměn na základě nařízení vlády ČR 
č. 37/2003 a pro r. 2010 dle z.č. 20/2009 Sb., částka 7 dle přílohy č. 1 
s účinností dnem 1.8.2010 

            -    směrnice 01/2010 – Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitostí účetních dokladů 
                  + příloha 01/2010 

- směrnice UZ 02/2010 – Evidence, účtování, oceňování majetku 
+ příloha 01/2010 

- směrnice 03/2010 – K systému zpracování účetnictví 
- směrnice 04/2010 – pro tvorbu a používání opravných položek 
- směrnice – cestovní náhrady 

Veškeré směrnice nabývají účinnosti dnem 1.1.2010. 
 

 
 

III.  ZO ukládá: 
 

- věnovat pozornost a zajištění plnění harmonogramu úkolů podle § 491/01 Sb., 
a příprava a podání kandidátní listiny 
Termín: průběžně 

                  -  ukládá zajistit účastníka na setkání LD v Přibyslavi na Rudných dolech na 
Starém Ransku dne 17.9.2010 za naši obec. Zástupce obce: 

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


