ZÁPIS O PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE č.20
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rosička konaného dne 3.11.2021 v kanceláři
obecního úřadu na adrese Rosička 20, 592 12
Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hod a skončeno v 19:30 hod. Z celkového počtu 5 zastupitelů bylo
přítomno 5 osob. Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou dobu zasedání.
Přítomní zastupitelé: Gabriela Filipi, Ing. Petr Poul, MVDr. Martin Jaroš, Lucie Kolínská, Jaroslav
Zikmund
Nepřítomní zastupitelé:
Program:
1. Zahájení, navržení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu, schválení popř. doplnění
programu zasedání
2. Organizační otázky – různé
3. Rozpočtové opatření č. 4 a č. 5
4. Návrh rozpočtu 2022
5. Příkaz k zahájení inventury obce
6. Aktualizace směrnic

1. Zahájení, navržení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu, schválení (doplnění) programu
jednání
Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu
Zapisovatelem pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce je určena Lucie Kolínská
Ověřovateli zápisu byli navrženi Ing. Petr Poul a Jaroslav Zikmund
Hlasování
Pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo ověřovatele zápisu
Schválení, popř. doplnění programu
Nebyl vznesen žádný návrh na doplnění programu zasedání. Následně bylo hlasováno o programu
zasedání.
Hlasování o schválení programu zasedání zastupitelstva obce:
Pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen tak, jak je uvedeno shora.
2. Organizační otázky - různé
- Zastupitelstvo obce projednalo přípravu vánoční výzdoby obce, mikulášskou nadílku pro děti,
nákup a konání novoročního ohňostroje. Vše se bude řídit dle pandemické situace a nařízení.
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-

Starostka obce předložila zastupitelstvu vyúčtování výdajů v souvislosti s konáním voleb do
Poslanecké sněmovny. Vyúčtování je součástí zápisu.

Zastupitelstvo obce Rosička bere informace na vědomí.

3. Rozpočtové opatření č. 4 a č. 5
Starostka obce seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 4, schváleným dne 21.9.2021 a
rozpočtovým opatřením č. 5, schváleným dne 31.10.2021, které jsou přílohou zápisu.
Zastupitelstvo obce bere rozpočtové opatření na vědomí.

4. Návrh rozpočtu 2022
Zastupitelstvo obce Rosička projednalo dle připravených podkladů návrh rozpočtu pro rok 2022,
který je přílohou zápisu a zároveň bude zveřejněn v souladu se zákonem na úřední desce obce a
webových stránkách obce.

5. Příkaz k zahájení inventury obce
-

Zastupitelstvo obce Rosička se dohodlo na postupu prací při inventarizaci obce roku 2021. Fyzická inventura majetku proběhne ve dnech od 3.1.2022 do 5.1.2022 a dokladová po přípravě
všech podkladů účetní obce ve dnech od 28.1.2022 do 31.2022, a to v časech dohodnutých inventarizační komisí. Starostka schválila plán inventur na rok 2021 a vydala příkaz k inventarizaci. Školení všech členů proběhne před zahájením inventur.

Zastupitelstvo obce Rosička bere na vědomí plán a příkaz ke konání inventur obce roku 2021, který
je součástí zápisu.
6. Aktualizace směrnic
Starostka obce informovala zastupitele o provedení aktualizace směrnic obce, které zpracovala
účetní obce paní Sobotková Anita. Směrnice nabývají účinnosti dne 1.11.2021.
Hlasování o schválení programu zasedání zastupitelstva obce:
Pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
Přijato usnesení: Zastupitelstvo obce Rosička schvaluje postup prací při inventarizaci majetku
obce za rok 2021.
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V Rosičce dne 3.11.2021

Zapsal:
Ověřovatelé zápisu:

Podpisy:
Starosta:
Podpis:
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