ZÁ PI S

č. 1 / 2018

z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 31. 1. 2018 v 19:00 hodin
Přítomni:

Smolíková A., Pokorná V., Sůrová E., Šafařík F., Špatenka K., Štumrová B.

Hosté:

Beňková R., Beněk R. ml., Beněk R. st., Pokorný J. ml., Ing. Branda L.,
Špatenková V., Zemanová I., Seibert R., Seibertová E.

Omluveni:

Bc. Halbich V.

Program:

1. Přemístění kontejnerů na sklo
2. Závěrečná zpráva – oprava chodníků
3. Tříkrálová sbírka 2018
4. Výroční zpráva o poskytování informací
5. Polní cesta P3 Na Víně
6. Poskytnutí dotace TJ Sokol
7. Smlouva o nájmu - Dodatek č. 3
8. Údržba zeleně pro rok 2018
9. Zápis z jednání kontrolního výboru
10. Požární řád obce Rohoznice
11. GDPR – nová legislativa EU
12. Kácení smrku u obecního domu
13. Dílčí přezkum hospodaření 2017
14. Plnění rozpočtu k 31. 12. 2017
15. Rozpočtové opatření č. 1 – Změna rozpočtu r. 2018

ad 1)
ZO projednávalo nesouhlas pana Romana Seiberta s přemístěním kontejnerů na sklo do nové
lokality Za hřištěm. Vyslechlo si jeho argumenty a vzájemně byly problémy vysvětleny. Závěr –
kontejnery zůstanou i nadále uloženy na pozemku obce p. č. 95/28 v lokalitě Za hřištěm.
ad 2)
ZO projednalo závěrečnou zprávu Bc. Halbicha o předání díla „Oprava chodníků“ směr od Křičeně
k Dolanům. Zhotovitel díla AGROSTAV a. s. Pardubice se zavazuje dokončit úprav y - zasypání
dlažby včetně úpravy zeleně a dvora obecního domu v jarních měsících 2018 z důvodu
nepříznivého počasí v závěru roku 2017.
ad 3)
Informace starostky obce o výsledku Tříkrálové sbírky ze dne 7. 1. 2018. Na základě přepočítání
pokladniček a vyhotoveného zápisu byl výtěžek pro Oblastní charitu Pardubice ve výši 5 596 Kč.
ad 4)
ZO projednalo Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona číslo
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2017.
ad 5)
Zpráva starostky obce ke stavbě polní cesty P3 Na víně, která bude financována z prostředků SPÚ
pro Pardubický kraj. Bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele díla. Stavba bude zahájena
v průběhu první poloviny roku 2018.
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ad 6)
TJ Sokol Rohoznice, z. s. požádal o dotaci z rozpočtu obce ve výši 6 000 Kč na organizaci akcí
v roce 2018 (Sportovní ples 2018, sportovní činnost v roce 2018 – účast v soutěži III. třídy ve
fotbale a turnaj v kopané). Smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena v souladu se Zásadami a
pravidly Obce Rohoznice pro poskytování dotací z rozpočtu obce na kulturní, sportovní a
společenské akce, na aktivity spojené s ochranou životního prostředí a péčí o přírodu a jiné
společensky prospěšné činnosti.
ad 7)
Dne 15. 12. 2017 TJ Sokol Rohoznice, z. s. podal oznámení o prodloužení podnájmu části klubovny
v č. p. 100 s podnájemcem p. Hanou Hebrovou. Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových
prostor č. 1/2015 byly podmínky podnájmu stanoveny na období od ledna do prosince 2017 a cena
podnájmu byla stanovena na částku 1 500 Kč za kalendářní měsíc. Zastupitelstvo projednalo
možnost prodloužení podnájmu na základě podané žádosti na dobu neurčitou. Od 1. 1. 2018 se
podmínky stanovují takto – 1 500 Kč (měsíční nájem) a doba podnájmu bude dodatkem upravena
na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, tedy na dobu určitou.
ad 8)
OZ projednalo podmínky údržby zeleně pro letošní rok. Údržba zeleně bude prováděna pouze na
pozemcích ve vlastnictví Obce Rohoznice. Veřejná prostranství soukromých vlastníků nebudou obcí
udržována. Za případné sekání travnatých ploch jiným subjektům v obci (na základě jejich žádosti)
je stanovena cena 200 Kč za hodinu práce.
ad 9)
Dne 16. 1. 2018 se sešel kontrolní výbor a bylo projednáno: vyúčtování dotací poskytnutých
z rozpočtu obce v roce 2017, vyúčtování dotací přijatých do rozpočtu obce v roce 2017, kontrola
plnění usnesení zastupitelstva obce přijatých v roce 2017 a plnění rozpočtu za rok 2017.
ad 10)
Vzhledem ke změně velitele JSDH Rohoznice zastupitelstvo obce projednalo nový Požární řád obce
Rohoznice platný od 1. 2. 2018.
ad 11)
S platností od 25. května 2018 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU číslo
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů). Je to nařízení Evropské unie, jehož cílem je výrazné zvýšení ochrany osobních dat
občanů GDPR (General Data Protection Regulation). Z tohoto důvodu bude uzavřena smlouva
s externí firmou Tomáš Kaspřík, který s naší obcí již spolupracuje jako ověřený IT konzultant a
nabídl nejvýhodnější podmínky (viz bod 15 tohoto zápisu). Vypracuje celkovou analýzu včetně
směrnic a předpisů a rovněž bude vykonávat funkci pověřence.
ad 12)
Vzhledem k problémům s prorůstáním větví do elektrického vedení je obec nucena pokácet smrk u
obecního domu. Smrk je z jedné strany již velice ořezán a je nebezpečný. Po projednání s ČEZ
distribuce a. s. bude smrk pokácen 17. 3. 2018 dopoledne. Pokácení zajistí Jaroslav Pokorný ve
spolupráci s hasiči, sportovci a ostatními dobrovolníky. Z důvodu bezpečnosti pracovníků bude
zapůjčena pracovní plošina.
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ad 13)
OZ projednalo zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 ze dne 9. 1. 2018.
Nebyly shledány závady a nedostatky.
ad 14)
Rozpočet roku 2017 byl schválen ve výši celkových příjmů 2 649 000 Kč a výdajů 2 382 000 Kč,
financování (rozdíl mezi příjmy a výdaji) ve výši 267 000 Kč – a to ve výši splátky úvěru ve výši
267 000 Kč.
V průběhu roku byl rozpočet příjmu zvýšen o 1 435 745 Kč na celkově rozpočtované příjmy
4 084 745 Kč. Rozpočtové výdaje byly zvýšeny v průběhu roku o 1 798 940 Kč na celkové
rozpočtové výdaje ve výši 4 180 940 Kč. V průběhu roku bylo schváleno 8 rozpočtových opatření a
posledním 9. rozpočtovým opatřením byly zvýšeny daňové příjmy o 278 000 Kč a zároveň byla
zvýšena rozpočtová rezerva o 278 000 Kč. Výsledek rozpočtového hospodaření byl k 31. 12. 2017
ve výši 644 tis. Kč, z něho byly uhrazeny splátky úvěru ve výši 266,7 tis. Kč. Přebytek
rozpočtového hospodaření po splátkách úvěru k 31. 12. 2017 je ve výši 378 tis. Kč.
Procentní plnění uvedeno v tabulce:
Rozpočet 2017 po RO

popis
příjmy celkem
daňové příjmy - rozp.položky 1xxx
nedaňové příjmy - rozp.položky 2xxx
přijaté (dotace) - rozpoč.položky 4xxx
výdaje celkem
provozní výdaje - rozpočt.položky 5xxx
investiční výdaje - rozpoč.položky 6xxx
financování
zapojení prostředků z minulých let +
prostředky z aktuel.roku přijaté dlouhodobé půjčené prostředky
splátky dlouhod.přijatých prostředků
financování celkem

-

4 084 745,00 Kč
3 226 260,00 Kč
217 500,00 Kč
640 985,00 Kč
4 180 940,00 Kč
3 830 940,00 Kč
350 000,00 Kč
96 195,00 Kč
363 195,00 Kč
- Kč
267 000,00 Kč 96 195,00 Kč

plnění 12/2017
4 076 674,93 Kč
3 232 600,29 Kč
203 063,64 Kč
641 011,00 Kč
3 431 741,15 Kč
3 085 634,15 Kč
346 107,00 Kč
644 933,78 Kč

%plnění
99,80%
100,20%
93,36%
100,00%
82,08%
80,55%
98,89%

378 257,78 Kč
- Kč
266 676,00 Kč
644 933,78 Kč

104,15%
99,88%

ad 15)
ZO projednalo první změnu rozpočtu, kterou dochází ke zvýšení příjmu o 22 946 Kč na celkové
příjmy 3 549 146 Kč.
Úprava příjmů rozpočtu:
+ 22 946 Kč – účelová dotace na výdaje související s volbou prezidenta republiky
První změnou rozpočtu se zvyšují výdaje o 34 817 Kč na celkové výdaje 3 440 017 Kč.
Úprava výdajů rozpočtu:
+ 22 946 Kč – výdaje související s konáním volby prezidenta republiky
+ 38 600 Kč – výdaje na GPDR - ochrana osobních údajů podle platné směrnice Evropského
parlamentu ze dne 14. 4. 2016, která platí od 25. 5. 2018 a pro obec plynou určité povinnost i. Obec
musí mít zpracovanou analýzu současného stavu nashromážděných informací a nakládání
s informacemi s porovnáním se stavem dle GPDR a výdaje na odměnu pro pověřence na ochranu
osobních údajů. Předpokládané výdaje dle obdržené nabídky na uvedené služby jsou - analýza cca
20 tis. Kč bez DPH a měsíční odměna pověřence 1 tis. Kč bez DPH.
- 38 600 Kč – snížení rezervy na neočekávané výdaje (zůstatek rezervy na výdaje po úpravě bude
ve výši 552 020 Kč)
+ 11 871 Kč – finanční vypořádání se SR za rok 2017, vratka nespotřebované účelové dotace na
výdaje související s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
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Rozpočet 2018 schváleno 6.12.2017

popis
příjmy celkem
daňové příjmy - rozp.položky 1xxx
nedaňové příjmy - rozp.pol. 2xxx
přijaté transfery - rozpoč.pol. 4xxx
výdaje celkem
provozní výdaje - rozpočt.pol.5xxx
investiční výdaje - rozpoč.pol.6xxx
financování
zapojení prostředků z min.let +
prostředky z aktuelního roku přijaté dlouh. půjčené prostředky
uhrazené splátky dlouh. přijatých
prostředků
financování celkem

3 526 200,00 Kč
3 313 700,00 Kč
151 600,00 Kč
60 900,00 Kč
3 405 200,00 Kč
3 105 200,00 Kč
300 000,00 Kč
121 000,00 Kč -

Kč
Kč

121 000,00 Kč
121 000,00 Kč

návrh 1. rozpočtové
opatření leden 2018

Rozpočet 2018 po
změně

22 946,00 Kč
- Kč
- Kč
22 946,00 Kč
34 817,00 Kč
34 817,00 Kč
- Kč
11 871,00 Kč

3 549 146,00 Kč
3 313 700,00 Kč
151 600,00 Kč
83 846,00 Kč
3 440 017,00 Kč
3 140 017,00 Kč
300 000,00 Kč
109 129,00 Kč

11 871,00 Kč
- Kč

11 871,00 Kč
- Kč

-

121 000,00 Kč
109 129,00 Kč

Kč 0-

Usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje:
 ponechání přemístěných kontejnerů na sklo v nové lokalitě Za hřištěm na pozemku obce p.
č. 95/28
 poskytnutí dotace ve výši 6 000 Kč organizaci TJ Sokol Rohoznice, z. s. a schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
 uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 1/2015 na dobu určitou od
1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, cena podnájmu se stanovuje na 1 500 Kč za kalendářní měsíc
 podmínky údržby veřejné zeleně pouze na pozemcích ve vlastnictví obce Rohoznice,
soukromé pozemky za úplatu
 Požární řád obce Rohoznice platný od 1. 2. 2018
 uzavření smlouvy na vykonávání činností souvisejících se směrnicí GDPR dle předložené
cenové nabídky
 rozpočtové opatření č. 1 roku 2018 – příjmy ve výši 3 549 146 Kč, výdaje ve výši
3 440 017 Kč, financování 109 129 Kč, splátky dlouhodobého přijatého úvěru ve výši 121
000 Kč a zapojení prostředků z minulých let ve výši 11 871 Kč

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:








závěrečnou zprávu místostarosty k provedené akci Oprava chodníků v roce 2017
informaci starostky obce o výsledku Tříkrálové sbírky
informaci starostky obce ke stavbě polní cesty P3 Na Víně
informace z předloženého zápisu z jednání kontrolního výboru
informace o kácení přerostlého smrku u obecního domu
zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
informaci o plnění rozpočtu za rok 2017
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 informaci, že byla provedena změna rozpočtu 2017 rozpočtovým opatřením č. 11/2017 ze
dne 17. 1. 2018, kterým byly zvýšeny příjmy rozpočtu o částku 278 000 Kč a zvýšeny
výdaje o částku 278 000 Kč - rozpočtové opatření bylo provedeno v souladu s usnesením
č. 1/2017

Hlasování u všech sedmi bodů schvalování:

PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0

Příští jednání OZ se koná 28. 3. 2018 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Ověřovatelé: Pokorná Věra
Špatenka Karel

Zapsala:

Štumrová Bohuslava
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