
Usnesení 
ze zasedání ZO č. 15/2020  ze dne 16.12. 2020 

 
I. ZO bere na vědomí: 

- Plán rozpočtu obce na rok 2021. 
- Rozpočtové opatření č.4/2020 - podrobné projednání dle jednotlivých položek. 
- Plnění veškerých závazků za rok 2020 včetně dotací v průběhu roku 2020 a prováděných 

rozpočtových opatření v průběhu roku. 
- V průběhu roku 2020 nebyla zaznamenána žádná výtka, připomínka či stížnost od občanů či 

jiného subjektu na činnost OÚ. 
- Zajišťování a organizování brigád dle potřeby obce, určují funkcionáři OÚ. 
- Zrušení ohňostroje k přivítání Nového pro nepříznivou situaci ohledně nákazy koronavirem.  
- Zprávu z valné hromady LD Polná. 
- Sestavení upraveného rozpočtu na základě podkladu od OÚ, tak aby každá položka byla do 

100% plnění podle skutečnosti v sestavě se zaokrouhlením na celé koruny a dále zpracováno 
rozpočtové opatření dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů. 

- Činnost výboru finančního a kontrolního za rok 2020 a plánovaná činnost pro rok 2021. 
      
      
II. ZO jednomyslně a bez výhrad schvaluje: 
 

- Veškeré účetní operace – návaznost příjmů a výdajů dle jednotlivých položek dle z. č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. 

- Rozpracován a schválen plán zasedání obecního zastupitelstva pro rok 2021, který bude 
zveřejněn na úřední desce OÚ i webových stránkách 31. 12. 2020. 

- Přístup k informacím – výroční zpráva za rok 2020 (dle § 18 z.č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím) bude zveřejněna na úřední desce OÚ a elektronické úřední desce 
dnem 4. 1. 2021. 

- Závěrečné hodnocení zastupitelstva obce Rosička za rok 2020 – při projednávání záležitostí a 
otázek chodu obce, spravování a ochraně majetku a při plnění všech finančních operací 
v průběhu celého roku konstatuje: že veškeré účetní operace jsou v souladu se směrnicemi 
obce. 

- Libovolný výběr limitu z běžného účtu do pokladny pro rok 2021, v závislosti finančních 
prostředků na účtu. 

- Schválení rozpočtu obce Rosička pro rok 2021 
Návrh zveřejněn od 5. 11. 2020 do 16. 12. 2020 
Schválen 16. 12. 2020 a zveřejněn 20. 12. 2020 
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
Zastupitelstvo obce Rosička schválilo ROZPOČET NA ROK 2021. Závazným ukazatelem pro 
rozpočet je paragraf. 

- Schválení rozpočtového výhledu pro rok 2022-2024 
Návrh zveřejněn od 5. 11. 2020 do 5. 12. 2020 
Schválen 16. 12. 2020 a zveřejněn 20. 12. 2020 
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
Zastupitelstvo obce Rosička schválilo střednědobý výhled rozpočtu 2022 až 2024 

- Směrnice – účtový rozvrh pro rok 2021 s účinností dnem 1. 1. 2021 
- Dodatek č. 01/2021 ke směrnici o cestovném s účinností dne 1. 1. 2021 

 
 
 



 
5 hlasů pro 
0 hlasů proti 
0 hlasů zdržel se 
 
 
 
III. ZO ukládá: 
 

- Průběžně provádět kontrolu plnění plánu rozpočtu obce, nadále sledovat správnost a 
účelnost hospodaření obce s obecními prostředky, majetkem obce a jeho ochranou. 
Termín: průběžně celý rok 
Odpovídá: funkcionáři obce 

- Inventarizační komisi zajistit provedení veškeré účetní i fyzické inventarizace hospodářských 
prostředků k 31. 12. 2020 v souladu s plánem inventur projednaným na ZO č. 14. 
Odpovídá: starosta 

- Zveřejnit přístup k informacím – Výroční zpráva za rok 2020 dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím. 

 
 

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

 
 

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


