ZÁ PI S

č. 6 / 2017

z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 13. 9. 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., Petera M., Peterová L., Kadlecová M., Zemanová I.

Program:

1. Kupní smlouvy na pozemky pod chodníky
2. Výstavba garáže a prodej stavební buňky
3. Dotace z MMR – herní prvky a oprava komunikace
4. Dotace od RSOB – měřič rychlosti a stůl na stolní tenis
5. Záměr rekonstrukce silničního propustku
6. Kontejnery na sklo posunutí stanoviště
7. Akce v obci – Pohádkový les, Bazárek a Posezení pro občany
8. Výměna oken v obecním domě
9. Žádost o dotaci z POV na rok 2018 - obec
10. Žádost o dotaci z POV na rok 2018 - RSOB
11. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
12. Rekonstrukce části chodníků
13. Plnění rozpočtu k 31. 8. 2017
14. Rozpočtové opatření č. 6

ad 1)
OZ schválilo uzavření kupních smluv – předmětem smlouvy je nákup pozemků p. č. 295/5 ostatní
plocha (chodník před domem č. p. 85) o výměře 48 m2 za částku 1 000 Kč s panem Zdeňkem Sůrou
a nákup pozemku p. č. 95/10 ostatní plocha (chodník před domy č. p. 78 a č. p. 26) o výměře 91 m2
za částku 2 000 Kč s paní Kateřinou Nesládkovou a paní MUDr. Janou Halíkovou, vše v k. ú.
Rohoznice. Veškeré poplatky (návrh na vklad a daň z převodu nemovitostí) uhradí obec.
ad 2
Vzhledem k nevyjasněným souhlasům vlastníků sousedních parcel je nutné odložit výstavbu garáže
u obecního domu na rok 2018. OZ ze stejných důvodů rozhodlo o prodeji stavební buňky, nyní
umístěné u Obecního domu. Prodej zajistí místostarosta obce pomocí podaných inzerátů. Navržená
cena je 20 tisíc Kč, odvoz vlastní.
ad 3)
Informace starostky obce k přijatým dotacím z MMR na pořízení herních prvků na hřišti (včetně
revize herních prvků) a opravu místní komunikace za Obecním úřadem. Obě akce jsou dokončeny
včetně odeslaných vyúčtování.
ad 4)
Informace starostky obce o přijatých dotacích z RSOB. Byl pořízen druhý měřič rychlosti s finanční
spoluúčastí obce a stůl na stolní tenis bez finanční spoluúčasti obce. Nový měřič rychlosti je
umístěn na vjezdu do obce od Křičeně a původní měřič rychlosti je přemístěn na vjezd do obce od
Dolan. Venkovní stůl na stolní tenis (plně hrazen od RSOB) je umístěn na hřišti.
ad 5)
Informace starostky obce o záměru Krajského úřadu, resp. SUS Pardubice týkajícím se
rekonstrukce silničního propustku v tělese komunikace III/3238 za hřištěm u Vondráčkových (bylo
zadáno zpracování projektové dokumentace).
ad 6)
OZ projednalo posunutí kontejnerů na sklo u rybníčka u družstva (problém s elektrickým vedením
při manipulaci – při odvozu skla). Vybudování pevné plochy pod kontejnery bude provedeno až po
vybudování komunikace „Cesta P03 Na Víně“ dle stávajících možností.
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ad 7)
Informace organizátorů konané akce „Pohádkový les“ – vyúčtováno bylo předloženo zastupitelstvu,
výtěžek bude převeden na příští akci pro děti. Informace se týkaly i problémů s umístěním
skákacího hradu pro děti na pozemku sportovního hřiště.
Informace ke konání „Bazárku“ v Obecním domě Rohoznice dne 14. 10. 2017od 14:00 hodin.
Další kulturní akcí bude „Posezení občanů s hudbou“ dne 21. 10. 2017 od 17:00 hodin.
ad 8)
OZ projednalo cenovou nabídku firmy PZM okna s.r.o. na výměnu oken a vchodových dveří
v obecním domě. Schvaluje uzavření smlouvy o dílo na tuto akci – cena bude upřesněna po
konečném zaměření a upřesnění výrobků. Výměna bude provedena ještě v roce 2017 (listopad).
ad 9)
OZ schvaluje podání žádosti o dotaci z POV na rok 2018 na dokončení rekonstrukce Obecního
domu – rekonstrukce otopného systému, vybroušení a nátěr parket, rekonstrukce původního
hlavního vchodu včetně nových dveří, případně nátěr budovy.
ad 10)
OZ schvaluje podání žádosti o dotaci z POV na rok 2018 prostřednictvím Regionálního svazku obcí
na pořízení autobusové čekárny v prostoru nástupu u Mlejnkových.
ad 11)
Informace starostky obce o konání Voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 20. a
21. 10. 2017.
ad 12)
V rámci schválené a přidělené dotace z POV 2017 na rekonstrukci chodníků - část od Jezdinských
ke hřišti - posoudilo OZ cenové nabídky zpracované místostarostou obce. Byla vybrána firma
Agrostav Pardubice a bylo schváleno uzavření Smlouvy o dílo dle předložené cenové nabídky.
ad 13)
Plnění rozpočtu k 31. 8. 2017
K tomuto datu je stav prostředků na běžných účtech 3 325 140,19 Kč.
Výše nesplaceného úvěru k tomuto datu je 209 370,90 Kč.
Plnění rozpočtu uvedeno v tabulce:
Rozpočet 2017 schváleno - 16. 11.
2016

Rozpočet 2017
po 5. RO v Kč

příjmy celkem

2 649 000,00 Kč

3 461 216,00

2 589 574,15

74,8 %

daňové příjmy - rozp.položky 1xxx

2 441 600,00 Kč

2 679 730,00

2 179 596,79

81,3 %

149 600,00 Kč

160 250,00

118 915,36

74,4 %

57 800,00 Kč

621 236,00

291 062,00

46,8 %

výdaje celkem

2 382 000,00 Kč

4 379 311,00

1 751 067,73

40,0 %

provozní výdaje - rozpočt.položky 5xxx

2 182 000,00 Kč

2 861 311,00

1 409 960,73

49,0 %

1 518 000,00
918 095,00

341 107,00
838 506,42

22,0 %
- 63,0 %

1 212 095,00

- 660 722,42

popis

nedaňové příjmy - rozp.položky 2xxx
Přijaté transfery (dotace) rozpoč.položky 4xxx

plnění 08/2016

investiční výdaje - rozpoč.položky 6xxx
financování
zapojení prostředků z minulých let +
(PROSTŘEDKY Z AKTUÁLNÍHO ROKU -)
uhrazené splátky dlouhodobých
přijatých prostředků (položka 8124)
-

200 000,00 Kč
267 000,00 Kč -

267 000,00 Kč -

267 000,00

-177 784,00

financování celkem

267 000,00 Kč

945 095,00

838 506,42
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ad 14)
Změna rozpočtu – 6. rozpočtové opatření roku 2017

6. rozpočtovým opatření se zvyšují příjmy o 19 180 Kč na celkovou částku 3 480 396 Kč:
Úprava příjmů je u těchto položek:
 10 530 Kč daňové příjmy (úprava na jednotlivých položkách dle skutečnosti k datu rozpočtového
opatření u daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, poplatku za odnětí půdy ze
zemědělského půdního fondu, místního poplatku za provozování a shromažďování komunálního
odpadu a daň z hazardních her.
 8 650 Kč nedaňové poplatky (úprava na položce přijaté náhrady u nebytového hospodářství,
pronájem hrobového místa a příjmy z poskytování služeb v péči o zeleň.
6. rozpočtovým opatření se zvyšují výdaje o 19 180 Kč na celkovou částku 4 425 491 Kč
Úprava výdaje je u těchto položek:
Snížení výdajů o:
 504 000 Kč - investiční výdaje na stavbu nemovitosti u č. p. 20. Výstavba je z technických
důvodů přesunuta do dalšího období, proto jsou rozpočtované prostředky uvolněny na jiné
realizované akce do konce letošního roku – uvedeno níže.
Zvýšení výdajů o:
 250 000 Kč – výměna oken č. p. 20
 254 000 Kč – oprava chodníků v obci - zvýšená rozpočtovaná částka o 254 tis Kč na celkovou
částku 550 tis Kč. Na akci je vybrán dodavatel a akce je částečně kryta z dotace Pardubického
kraje z Programu obnovy venkova a to částkou 150 tis Kč.
 5 000 Kč – nákup pozemku p. č. 295/5 a p. č. 95/10 pod chodníkem v části obce
 14 180 Kč – právnické služby při projednávání přestupků a zvýšení mzdových výdajů v péči o
vzhled a zeleň v obci.
popis

Schválený rozpočet
2017

příjmy celkem
daňové příjmy - rozp.položky 1xxx
nedaňové příjmy - rozp.položky 2xxx
Přijaté transfery (dotace) rozpoč.položky 4xxx
výdaje celkem
provozní výdaje - rozpočt.položky
5xxx
investiční výdaje - rozpoč.položky
6xxx
financování
zapojení prostředků z minulých let +
(PROSTŘEDKY Z AKTUELNÍHO
ROKU -)
přijaté dlouhodobé půjčené prostředky
(položka 8123)
uhrazené splátky dlouhodobých
přijatých prostředků (položka 8124)
financování celkem
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Rozpočet po 5 RO

návrh 6 RO

Úpravený
rozpočet po 6 RO

2 931 910,00 Kč

3 461 216,00 Kč

19 180,00 Kč

3 480 396,00 Kč

2 396 850,00 Kč

2 679 730,00 Kč

10 530,00 Kč

2 690 260,00 Kč

192 890,00 Kč

160 250,00 Kč

8 650,00 Kč

168 900,00 Kč

- Kč
19 180,00 Kč

621 236,00 Kč

3 144 910,00 Kč

621 236,00 Kč
4 406 311,00 Kč

4 425 491,00 Kč

2 533 910,00 Kč

2 861 311,00 Kč

518 180,00 Kč

3 379 491,00 Kč

611 000,00 Kč
213 000,00 Kč -

1 545 000,00 Kč -

499 000,00 Kč

1 046 000,00 Kč

945 095,00 Kč

-

Kč -

480 000,00 Kč

1 212 095,00 Kč

-

Kč

342 170,00 Kč

- Kč

945 095,00 Kč

1 212 095,00 Kč

Kč

-

Kč

267 000,00 Kč -

267 000,00 Kč

-

Kč -

267 000,00 Kč

213 000,00 Kč

945 095,00 Kč

Kč

945 095,00 Kč

-

-

-

Kč
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Usnesení:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. informaci o dokončených akcích Herní prvky a Oprava místní komunikace v rámci
přidělených dotací z Ministerstva pro místní rozvoj
2. informaci o dokončených akcích Pořízení radarového měřiče rychlosti a Pořízení
venkovního stolu na stolní tenis v rámci dotace z POV prostřednictvím RSOB
3. informaci o záměru rekonstrukce silničního propustku v tělese komunikace III/3238
4. informaci organizátorů akce Pohádkový les 2017 včetně vyúčtování a informací o nastalých
problémech s umístěním skákacího hradu na hřišti
5. informaci o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 20. a 21. 10. 2017
6. informaci o plnění rozpočtu k 31. 8. 2017

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. uzavření kupních smluv na nákup pozemků p. č. 295/5 o výměře 48 m2 za částku 1 000 Kč a
p. č. 95/10 o výměře 91 m2 za částku 2 000 Kč včetně veškerých poplatků
2. prodej mobilní stavební buňky u Obecního domu za částku 20 000 Kč
3. uzavření smlouvy o dílo s firmou PZM okna s.r.o. na výměnu oken v budově č. p. 20 Obecní
dům dle předložené cenové nabídky (cena po zaměření)
4. podání žádosti o dotaci na dokončení opravy Obecního domu č. p. 20 z Programu obnovy
venkova 2018 (otopný systém, parkety, bývalý vchod, nátěr fasády)
5. podání žádosti o dotaci na pořízení autobusové čekárny z Programu obnovy venkova 2018
prostřednictvím RSOB
6. uzavření smlouvy o dílo na opravu chodníků v obci s firmou Agrostav Pardubice dle
předložené cenové nabídky
7. šesté rozpočtové opatření: příjmy 3 480 396 Kč, výdaje 4 425 491 Kč, financování
- 945 095 Kč, uhrazené splátky dlouhodobých přijatých prostředků 267 000 Kč a zapojení
prostředků z minulých let ve výši 1 212 095 Kč
Hlasování u všech sedmi bodů:

PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0
Příští zasedání OZ se koná dne 25. 10. 2017 od 19:00 hodin.
Ověřovatelé: Pokorná Věra
Špatenka Karel

Zapsala:

Štumrová Bohuslava
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Alena
Smolíková

Digitálně podepsal
Alena Smolíková
Datum: 2017.10.04
15:34:12 +02'00'
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