ZÁ PI S

č. 5 / 2017

z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 28. 6. 2017 v 19:00 hodin
Přítomni:

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

Hosté:

Beňková R., Beněk R. ml., Beněk R. st., Pokorný D.

Program:

1. Údržba obecních prostranství
2. Smlouva o dílo „Herní prvky“
3. Smlouva o dílo „Oprava místní komunikace - ulička“
4. Stůl na stolní tenis
5. Radarový měřič rychlosti
6. Výkon státní správy na úseku projednávání přestupků
7. Obecně prospěšné práce – výkon trestu
8. Rozpočtové opatření roku 2017

ad 1)
Informace ZO – sečení a údržbu obecních prostranství bude provádět pan Beněk R. st., případně
Pokorný D. ve spolupráci s Beňkem R. ml.
Vzhledem k tomu, že spolek SDH obce Rohoznice nesplnil svůj závazek ani termín provedení
čištění chodníků a krajnic do 31. 5. 2017 (podmínky byly stejné jako v loňském roce), plevel u
chodníků musel být znovu ošetřen postřikem. Údržbu a vyčištění krajnic a chodníků zajistí výše
jmenovaní společně s osobně paní Pokornou Věrou v nejbližším termínu (červenec).
ad 2
ZO schvaluje Smlouvu o dílo č. 172 100 312, zhotovitel díla BONITA GROUP Service s.r.o.
Tišnov.
Předmětem smlouvy je dodání a montáž „Herní prvky Rohoznice“ výše zakázky 307 664 Kč s
investiční dotací z Programu obnovy a rozvoje venkova 2017, poskytovatel dotace MMR. Termín
zahájení 1. 7. 2017, ukončení do 20. 7. 2017. Herní prvky budou zabudovány na prostranství mezi
obecním domem a sportovním hřištěm.
ad 3)
ZO schvaluje Smlouvu o dílo „Oprava místní komunikace – ulička“, zhotovitel díla SUS
Pardubického kraje, Pardubice. Předmětem díla je oprava komunikace – uličky za obecním úřadem
ve výši 178 200 Kč s příspěvkem neinvestiční dotace z Programu obnova a rozvoje venkova 2017,
poskytovatel dotace MMR. Termín zahájení díla dne 28. 6. 2017, ukončení do konce měsíce
července.
ad 4)
Bylo vyhověno žádosti obce na pořízení venkovního stolu na stolní tenis v rámci dotace od
Regionálního svazku obcí Bohdanečsko. Stůl bude plně hrazen z prostředků RSOB.
ad 5)
Rovněž bylo vyhověno žádosti obce na pořízení dalšího radarového měřiče rychlosti, který bude
nově umístěn na sloup VO na příjezdu do obce ve směru od Dolan.
Pořizovací cena 65 tisíc Kč, příspěvek Regionálního svazku obcí Bohdanečsko ve výši 38 tisíc Kč.
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ad 6)
Informace starostky obce k výkonu státní správy na úseku projednání přestupků.
Vzhledem k tomu, že Magistrát města Pardubice vypověděl všem obcím v okrese Pardubice
veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků, musí obec
sama zajistit tuto agendu.
Bude uzavřena smlouva s právní kanceláří - JUDr. Světlanou Pecháčkovou. K tomu je třeba zajistit
tříčlennou přestupkovou komisi. K výkonu této činnosti schválilo ZO následující tři členy:
Bc. Vlastimil Halbich, Karel Špatenka, Věra Pokorná.
ad 7)
Na návrh Probační a mediační služby, středisko Pardubice, bude pro obec Rohoznice s jejím
souhlasem vykonávat pan Marek Kroulík v rámci alternativního trestu (tj. trest nespojený s odnětím
svobody) obecně prospěšné práce v počtu 200 hodin.
ad 8)
Stav prostředků na běžných účtech k datu 30. 5. 2017 je 2 966 854,35 Kč
1.
Změna rozpočtu – 5. rozpočtové opatření roku 2017
ZO projednalo změny rozpočtu v rámci pátého rozpočtového opatření.
K datu 28. 6. 2017 byla provedena změna rozpočtu v pravomoci starostky obce. Jednalo se o
přesuny prostředků v rámci rozpočtu a to:
- Změna rozpočtu č. 2/2017 ve výši 1 000 Kč – přesun z položky oděvy na položku PHM
v požární ochraně (činnost JSDH) a
- Změna rozpočtu č. 3/2017ve výši 6 000 Kč – přesun z položky oprava a údržba
v činnosti úřadu na položku drobný dlouhodobý hmotný majetek v péči o vzhled obce –
nákup laviček včetně stolů

5. rozpočtovým opatření se zvyšují příjmy o 31 500 Kč na celkovou částku 3 461 216 Kč
Úprava příjmů je u těchto položek:
- 31 500 Kč – dotační příjmy – rozdělení členského podílu v roce 2017 ve Svazku obcí
Přeloučska

5. rozpočtovým opatření se zvyšují výdajů o 111 000 Kč na celkovou částku 4 406 311 Kč
Úprava výdaje je u těchto položek:
+ 14 000 Kč - oprava chodníků v obci (zvýšena původní rozpočtovaná částka v rozpočtu na
základě podepsané smlouvy o dílo - jedná se o akci částečně krytou z dotace v maximální
výši 102 850 Kč z Programu obnovy a rozvoje venkova 2017, tj.: do 50 % celkových výdajů
akce. Celkové výdaje akce jsou rozpočtovány po uvedené úpravě na částku maximálně do
220 000 Kč.
+ 20 000 Kč - pořízení herních prvků (zvýšena původní rozpočtovaná částka v rozpočtu na
základě podepsané smlouvy o dílo - jedná se o akci částečně krytou z dotace v maximální výši
208 086 Kč z Programu obnovy a rozvoje venkova 2017, tj.: do 70 % celkových výdajů akce.
Celkové výdaje akce jsou rozpočtovány po uvedené úpravě na částku maximálně do 318 000
Kč.
+ 50 000 Kč – oprava místní komunikace (oprava výtluků a kanálových roštů v komunikaci)
+ 27 000 Kč – investiční členský příspěvek RSO Bohadnečsko – na nákup ukazatele
rychlosti (pořizovací náklady – 65 tisíc Kč, příspěvek z RSO Bohanečsko 38 tisíc Kč)
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popis

Schválený rozpočet
2017

příjmy celkem
daňové příjmy - rozp.položky 1xxx

Úpravený
rozpočet po 5 RO

návrh 5RO

2 931 910,00 Kč

3 429 716,00 Kč

31 500,00 Kč

3 461 216,00 Kč

2 396 850,00 Kč

2 679 730,00 Kč

-

Kč

2 679 730,00 Kč

192 890,00 Kč

160 250,00 Kč

-

Kč

160 250,00 Kč

31 500,00 Kč
111 000,00 Kč

621 236,00 Kč

3 144 910,00 Kč

589 736,00 Kč
4 295 311,00 Kč

4 406 311,00 Kč

2 533 910,00 Kč

2 797 311,00 Kč

64 000,00 Kč

2 861 311,00 Kč

611 000,00 Kč
213 000,00 Kč -

1 498 000,00 Kč

47 000,00 Kč

1 545 000,00 Kč

480 000,00 Kč

1 132 595,00 Kč

nedaňové příjmy - rozp.položky 2xxx
Přijaté transfery (dotace) rozpoč.položky 4xxx
výdaje celkem
provozní výdaje - rozpočt.položky
5xxx
investiční výdaje - rozpoč.položky
6xxx

Rozpočet po 4 RO

342 170,00 Kč

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

- Kč

865 595,00 Kč -

-

79 500,00 Kč -

79 500,00 Kč

945 095,00 Kč

1 212 095,00 Kč

Kč

-

267 000,00 Kč -

267 000,00 Kč

-

213 000,00 Kč

865 595,00 Kč

79 500,00 Kč

Kč -

Kč

267 000,00 Kč
945 095,00 Kč

Usnesení:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. informaci o změně rozpočtu č. 2/2017 a 3/2017 provedené za měsíc červen 2017

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. zajištění údržby obce (obrubníky, chodníky) brigádníky dle bodu 1 tohoto zápisu z důvodu
nesplnění závazku SDH Rohoznice
2. smlouvu o dílo č. 172 100 312, zhotovitel díla BONITA GROUP Service s.r.o. Tišnov předmětem smlouvy je dodání a montáž „Herní prvky Rohoznice“ výše zakázky 307 664 Kč
3. smlouvu o dílo „Oprava místní komunikace – ulička“, zhotovitel díla SUS Pardubického
kraje Pardubice- předmětem díla je oprava komunikace – uličky za obecním úřadem ve výši
178 200 Kč
4. pořízení betonového stolu na stolní tenis plně hrazeného z prostředků RSO Bohdanečsko
5. pořízení radarového měřiče rychlosti částečně hrazeného z prostředků RSO Bohdanečsko
6. uzavření smlouvy s právní kanceláří JUDr. Světlana Pecháčková v rámci výkonu státní
správy na úseku projednávání přestupků
7. výkon obecně prospěšných prací ve výši 200 hodin panem Markem Kroulíkem v rámci
alternativního trestu
8. 5. rozpočtové opatření: příjmy 3 461 216 Kč, výdaje 4 406 311 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
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Hlasování u všech osmi bodů:

PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0

Příští zasedání OZ se koná dne 6. 9. 2017 od 19:00 hodin.

Ověřovatelé: Pokorná Věra
Špatenka Karel

Zapsala:

Štumrová Bohuslava
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Digitálně podepsal

Alena
Alena Smolíková
2017.07.07
Smolíková Datum:
13:17:19 +02'00'
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