ZÁPIS O PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE č. 22
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rosička konaného dne 2.3.2022
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 4 osob. Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou dobu zasedání.
Přítomní zastupitelé: Gabriela Filipi, Ing. Petr Poul, MVDr. Martin Jaroš, Jaroslav Zikmund
Nepřítomní zastupitelé: Lucie Kolínská
Program:
1. Zahájení, navržení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu, schválení popř. doplnění
programu zasedání
2.
3.
4.
5.

Pomoc Ukrajině
Organizační otázky – různé
Inventarizační zpráva za rok 2021
Odpisový plán na rok 2022

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 určen Ing. Petr Poul. Ověřovateli zápisu byli navrženi: Gabriela Filipi a Jaroslav Zikmund
Hlasování
Pro: 4
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: 4
proti: 0
zdržel se: 0
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen tak, jak je uvedeno shora.

2. Pomoc Ukrajině
Zastupitelé obce Rosička projednali a odsouhlasili finanční dar 10 000,- Kč pro organizaci Oblastní
charita Žďár nad Sázavou na podporu válkou sužované Ukrajiny. Finanční dar bude poskytnut na
základě smlouvy.
Dále starostka obce zorganizovala materiální sbírku od občanů obce. Všem zúčastněným tímto
děkuje.
Hlasování:
Pro: 4
proti: 0
zdržel se: 0
Přijato usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10000 Kč pro
Oblastní charitu ve Žďáře nad Sázavou na podporu válkou sužované Ukrajiny.
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3. Organizační otázky – různé
- Zastupitelstvo obce stanovilo cenu m3 vytěženého dřeva samotěžbou v důsledku polomu a
kůrovcové kalamity na 10,- Kč včetně zajištění úklidu.
- Zastupitelstvo obce projednalo účast obce na akci Čistá Vysočina, jarní úklid obce a stavění Velikonočního bludiště.
- Proběhl výběr plateb PDO a poplatků ze psů.
- Přístup k informacím: Výroční zpráva za rok 2021 (dle §18 z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím byla zveřejněna na úřední desce 16.1.2022.
Hlasování:
Pro: 4
proti: 0
zdržel se: 0
Přijato usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí se stanovenou cenou m3 vytěženého dřeva
samotěžbou ve výši 10 Kč.

4. Inventarizační zpráva za rok 2021
- Předsedkyně inventarizační komise předložila zastupitelstvu obce Rosička inventarizační zprávu
za rok 2021 včetně všech příloh a vysvětlení. Zastupitelstvo ji projednalo a vzalo na vědomí. Závěr:
porovnáním stavu zjištěného fyzickou a dokladovou inventurou se stavy účetními nebyly shledány
žádné rozdíly. Z hlediska ochrany majetku nedošlo k porušení předpisů.
Zastupitelé obce se seznámili s výsledkem kontroly inventarizačních prací za rok 2021, která byla
provedena finanční výborem, zapsaným do Protokolu o výsledku kontroly ze dne 31.1.2022.
Hlasování:
Pro: 4
proti: 0
zdržel se: 0
Přijato usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo předloženou inventarizační zprávu za rok 2021 a
seznámilo se s výsledkem kontroly inventarizačních prací za rok 2021, která byla provedena finanční výborem, zapsaným do Protokolu o výsledku kontroly ze dne 31.1.2022.

5. Odpisový plán na rok 2022
Zastupitelstvo obce projednalo odpisový plán na rok 2022 předložený účetní obce paní Sobotkovou Anitou
Hlasování:
Pro: 4
proti: 0
zdržel se: 0
Přijato usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo odpisový plán na rok 2022 předložený účetní obce
paní Sobotkovou Anitou

Zapsal:
Ověřovatelé zápisu:

Podpisy:
Starosta:
Podpis:
2

