ZÁ PI S

č. 8 / 2017

z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 6. 12. 2017 v 19:00 hodin
Přítomni:

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

Hosté:

Beňková R., Pokorný J., Pokorný D., Beněk R. ml., Švadlenková V.

Program:

1. Výstavba garáže u obecního domu
2. Rekonstrukce obecního domu
3. Úprava cen nájemného v obecním domě
4. Dodatek č.1/2018 ke smlouvě č. 69/02 SOP Přelouč
5. Schválení finanční výpomoci Daneta HK
6. Změna ve vedení JSDH
7. Změna územního plánu
8. Zimní údržba obce
9. Rozpočtové opatření roku 2017
10. Plnění rozpočtu 2017
11. Střednědobý výhled rozpočtu
12. Rozpočet 2018
13. Odměny neuvolněným členům OZ

ad 1)
OZ byla předložena vizualizace a návrh přístavby garáže včetně sociálního zázemí. Přístavba bude
navazovat z boku na obecní dům směrem k chodníkům. Návrh zpracovala Ing. arch. Veronika
Švadlenková. Bylo rozhodnuto zpracovat projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení. Pověřena
je Ing. arch. Veronika Švadlenková.
ad 2)
OZ rozhodlo o realizaci nezbytných oprav a úprav vnitřní části obecního domu v roce 2018
s pomocí případné dotace z POV, o kterou jsme požádali. Jedná se celkovou výměnu otopného
systému včetně nového kotle, vybroušení, oprava a nátěr parket, rekonstrukce bývalého vchodu ze
dvora (instalace nových dveří, zazdění otvorů po skleněných cihlách, odbourání a rekonstrukce
schodů), případně vyřešení dělící stěny mezi sály. V plánu je i nátěr fasády celé budovy včetně
okapů a svodů. Vše dle aktuální finanční situace obce.
ad 3)
ZO byla předložena rekapitulace příjmů a výdajů za období 2014 – 10/2017 v obecním domě. Bylo
rozhodnuto o navýšení nájemného, a to na 1 500 Kč s platností od 1. 1. 2018. Zároveň se upravuje i
náhrada za spotřebu vody od 1. 1. 2018 na částku 42 Kč/m3. Náhrada za spotřebu elektřiny a plynu
se nemění.
ad 4)
OZ projednalo a schvaluje dodatek č. 1/2018 ke smlouvě č. 69/02 ze dne 28. 3. 2002 o svozu
komunálního odpadu a nakládání s odpady v obci Rohoznice, se společností SOP s platností od
1. 1. 2018.
ad 5)
OZ schvaluje žádost MŠ, ZŠ, SŠ DANETA s. r. o. Hradec Králové o finanční výpomoc na úhradu
neinvestičních nákladů ve výši 5 tisíc Kč na žáka Daniela Stryku, Rohoznice č. p. 48.
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ad 6)
Starostka informovala OZ o změně ve vedení Jednotky sboru dobrovolných hasičů Rohoznice.
Od 1. ledna 2018 je novým velitelem jednotky jmenován pan Josef Tomášek.
ad 7)
Obci byla podána žádost o změnu územního plánu obce Rohoznice. Jedná se o změnu využití
parcely č. 51/1 v k. ú. Rohoznice, ve vlastnictví s. r. o. AGRESS ze smíšené plochy výrobní na
smíšenou plochu obytnou. Žádost podal jednatel firmy pan Miroslav Valenta, který zde zamýšlí
výstavbu rodinného domu. Žádost byla schválena, změnu územního plánu zpracuje Magistrát města
Pardubice, odbor hlavního architekta. Finanční náklady spojené s touto změnou uhradí žadatel.
Žádné jiné změny územního plánu obec Rohoznice nepožaduje.
ad 8)
OZ projednalo provádění zimní údržby v obci. Odklízení sněhu na místní komunikaci bude
provádět dle potřeby i nadále AGD Křičeň, čištění chodníků bude provádět technikou obce p. Radek
Beněk ml.
ad 9)
Osmou změnou rozpočtu dochází k úpravě rozpočtu dle skutečného čerpání a plnění rozpočtu
k 30. 11. 2017.
8. rozpočtovým opatření se zvyšují příjmy o 279 900 Kč na celkovou částku 3 806 745 Kč.
Zvýšení příjmů je u těchto položek:

258 000 Kč daňové příjmy – dle skutečného plnění rozpočtu

21 900 Kč nedaňové příjmy – dle skutečného plnění rozpočtu
8. rozpočtovým opatření se snižují výdaje o 569 000 Kč a to na celkovou částku 3 902 940 Kč.
Úprava výdaje je u těchto položek:
Snížení výdajů:

696 000 Kč výdaje na nerealizované investiční akce (cesta k č. p. 84 a přístavby k č. p. 20 –
obě akce budou zařazeny do rozpočtu roku 2018)
Zvýšení výdajů:

27 000 Kč v lesním hospodářství na realizovanou těžbu

100 000 Kč rezerva na výdaje
Rozpočet 2017 schválen 16.11.2016

Úpravený rozpočet
po 7 RO

příjmy celkem
daňové příjmy - rozp.položky 1xxx
nedaňové příjmy - rozp.položky 2xxx
Přijaté transfery (dotace) - rozp.pol.
4xxx

2 649 000,00 Kč
2 441 600,00 Kč
149 600,00 Kč

3 526 845,00 Kč
2 690 260,00 Kč
195 600,00 Kč

279 900,00 Kč
258 000,00 Kč
21 900,00 Kč

3 806 745,00 Kč
2 948 260,00 Kč
217 500,00 Kč

výdaje celkem

2 382 000,00 Kč

640 985,00 Kč
4 471 940,00 Kč -

- Kč
569 000,00 Kč

640 985,00 Kč
3 902 940,00 Kč

provozní výdaje - rozpočt.položky 5xxx

2 182 000,00 Kč

3 425 940,00 Kč

127 000,00 Kč

3 552 940,00 Kč

1 046 000,00 Kč 945 095,00 Kč -

696 000,00 Kč
289 100,00 Kč -

350 000,00 Kč
96 195,00 Kč

1 212 095,00 Kč -

848 900,00 Kč

363 195,00 Kč

popis

57 800,00 Kč

investiční výdaje - rozpoč.položky 6xxx
financování
zapojení prostředků z minulých let +
(PROSTŘEDKY Z AKT. ROKU -)
přijaté dlouhodobé půjčené prostředky
(položka 8123)
uhrazené splátky dlouhodobých
přijatých prostředků (položka 8124)
financování celkem
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-

200 000,00 Kč
267 000,00 Kč - Kč
- Kč
267 000,00 Kč 267 000,00 Kč

-

8 RO 6.12.2017

Rozpočet po 8 RO

Kč

267 000,00 Kč
945 095,00 Kč

-

Kč

267 000,00 Kč
96 195,00 Kč
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ad 10)
Plnění rozpočtu k 30. 11. 2017
Příjmy k 30. 11. 2017 celkem 3 684 069,62 Kč (z toho daňové příjmy 2 870 985,13 Kč, nedaňové
příjmy 176 886,49 Kč a dotační příjmy 636 198 Kč). Výdaje k 30. 11. 2017 celkem 2 549 988,84
Kč (provozní výdaje 2 206 881,84 Kč a investiční výdaje 343 107 Kč). Rozdíl příjmy/výdaje k
30. 11. 2017 ve výši 1 134 080,78 Kč. K 30. 11. 2017 uhrazené splátky jistiny z úvěru ve výši
244 453 Kč. Stav prostředků na běžných účtech k 30. 11. 2017 je ve výši 3 554 032,39 Kč.
ad 11)
Střednědobý výhled rozpočtu.
ZO byl předložen návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019 – 2021. Ve výhledu
rozpočtu na uvedené období nejsou pro obec žádné dlouhodobé závazky a dlouhodobé pohledávky.
ad 12)
Rozpočet 2018
ZO byl předložen návrh rozpočtu na rok 2018. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce od
20. 11. 2017 do data konání zastupitelstva obce a byl projednán finančním výborem dne
14. 10. 2017. Do rozpočtu roku 2018 je zařazena investiční akce ve výši 200 tis. Kč na realizaci
části komunikace k č. p. 84. Dále je do rozpočtu zařazeno pořízení projektové dokumentace na
přístavbu garáže k č. p. 20 ve výši 100 tis. Kč. Výdaje na realizaci přístavby k č. p. 20 budou
rozpočtovány v průběhu roku po finalizaci projektové dokumentace. Dále v rozpočtu je zařazen
výdaj ve výši 5 tis. Kč – finanční příspěvek pro MŠ, ZŠ a SŠ Daneta s. r. o. v Hradci Králové na
základě doručené žádosti. Příjmy a výdaje rozpočtu - viz tabulka. V roce 2018 bude doplacena
jistina úvěru ve výši 121 tis. Kč. Úvěr by přijat v roce 2015 na akci „Rekonstrukce VO II. etapa“.
popis
příjmy celkem
daňové příjmy - rozp.položky 1xxx
nedaňové příjmy - rozp.položky 2xxx

rok 2018
3 526 200,00 Kč
3 313 700,00 Kč
151 600,00 Kč

přijaté transfery (dotace) - rozpoč.položky 4xxx
výdaje celkem
provozní výdaje - rozpočt.položky 5xxx
investiční výdaje - rozpoč.položky 6xxx
financování

60 900,00 Kč
3 405 200,00 Kč
3 105 200,00 Kč
300 000,00 Kč
121 000,00 Kč

zapojení prostředků z minulých let +
(PROST ŘEDKY Z AKT UELNÍHO ROKU -)
přijaté dlouhodobé půjčené prostředky
(položka 8123)
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých
prostředků (položka 8124)
financování celkem
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-

Kč

121 000,00 Kč
121 000,00 Kč
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ad 13)
Od 1. 1. 2018 je platné nové nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků, kterým je stanovena maximální výše odměny. Výše odměny se
stanovuje od 1. 1. 2018. ZO byly předloženy 3 varianty výše měsíční odměny za výkon funkce
neuvolněného člena zastupitelstva – odměna starostce, odměna místostarostovi a odměna za výkon
funkce předsedy nebo člena výboru zastupitelstva obce. V případě, že neuvolněný člen
zastupitelstva vykonává funkci předsedy a člena výboru, je odměna poskytnuta jako souběh za
výkon 2 funkcí. Podle nového nařízení vlády č. 318/2017 Sb., není možné sčítat odměnu za výkon
funkce neuvolněného člena zastupitelstva s jakoukoli další funkcí. Schválená výše odměn je
uvedena v usnesení.
Usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje:
















pověření Ing. arch. Veroniky Švadlenkové k vypracování projektové dokumentace ke
stavebnímu řízení na výstavbu garáže u obecního domu
rekonstrukci obecního domu č. p. 20 v rozsahu uvedeném v bodu 2 tohoto zápisu
zvýšení nájmu za pronájem objektu č. p. 20 na částku 1 500 Kč za pořádání jedné akce a
zároveň zvýšení náhrady za spotřebu vody v č. p. 20 na 42 Kč/1m3
dodatek č. 1/2018 ke smlouvě č. 69/02 ze dne 28. 3. 2002 o svozu komunálního odpadu se
společností SOP s platností od 1. 1. 2018
dohodu o poskytnutí finančního příspěvku – příjemce příspěvku Mateřská škola, základní
škola a střední škola Daneta s. r. o., Hradec Králové IČ 25262165 – ve výši 5 000 Kč
pořízení změny územního plánu obce na základě žádosti jednatele firmy Agress pana
Miroslava Valenty dle bodu 7 tohoto zápisu
rozpočtové opatření roku 2017 číslo 8: příjmy 3 806 745 Kč, výdaje 3 902 940 Kč,
financování 96 195 Kč, uhrazené splátky dlouhodobých přijatých prostředků 267 000 Kč a
zapojení prostředků z minulých let ve výši 363 195 Kč
střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 – 2021
rozpočet na rok 2018 – příjmy ve výši 3 526 200 Kč, výdaje ve výši 3 405 200 Kč,
financování ve výši 121 000 Kč, splátky jistiny z úvěru 121 000 Kč
přenesení pravomoci na starostku obce provést změnu rozpočtu roku 2018 rozpočtovým
opatřením, kterým dojde k přesunu mezi neinvestičními výdaji v paragrafovém členění, a to
maximálně do částky 50 tis. Kč za kalendářní měsíc (rozpočtovým opatřením nedojde ke
změně výše celkových schválených výdajů rozpočtu)
přenesení pravomoci na starostku obce provést změnu rozpočtu v položkovém rozpočtu
daňových příjmů dle skutečného plnění daňových příjmů na konci roku 2018, a to pouze ve
prospěch rozpočtové rezervy výdajů (o provedené změně rozpočtu bude zastupitelstvo obce
informováno neprodleně na svém jednání)
odměnu neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce od 1. 1. 2018 v následujících
částkách hrubé odměny za kalendářní měsíc:
- starosta/starostka 21 899 Kč
- místostarosta 13 400 Kč
- člen zastupitelstva bez dalších funkcí 1 000 Kč
- předseda výboru 1 500 Kč
- člen výboru 1 200 Kč
dále od 1. 1. 2018 souběh výkonu více funkcí neuvolněnému členu zastupitelstva obce, a to
v souhrnu maximálně 2 odměny za funkce s nejvyšší odměnou schválenou zastupitelstvem
obce
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Zastupitelstvo obce ukládá:


starostce obce provést rozpis rozpočtu na rok 2018

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:




informaci o jmenování nového velitele JSDH Rohoznice
informaci o provádění zimní údržby obce
informaci o plnění rozpočtu k 30. 11. 2017

Hlasování u všech dvanácti bodů schvalování:

PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0

Příští jednání OZ se koná 31. 1. 2018 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Ověřovatelé: Pokorná Věra
Špatenka Karel

Zapsala:

Štumrová Bohuslava
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Digitálně podepsal
Alena
Alena Smolíková
2018.01.05
Smolíková Datum:
20:09:49 +01'00'
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