ZÁ PI S

č. 3 / 2017

z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 15. 3. 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 J. ml., Peterová L., Petera M.

Program:

1. Poskytnutí dotace z RO – MS Hájek Bukovka
2. Poskytnutí dotace z RO – TJ Sokol Rohoznice
3. Smlouva s ČEZ distribuce o připojení prodejny č. p. 89
4. Veřejnoprávní smlouva s Krajskou knihovnou Pardubice
5. Veřejnoprávní smlouva s MMP – agenda řešení přestupků
6. Pasport místních komunikací - aktualizace
7. Ovládací zařízení k otevírání vrat – Hasičská zbojnice
8. Rekonstrukce - redesign webových stránek obce
9. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu s obcemi Dolany a Osice
10. Výstavba garáže a dílny pro stroje a zařízení ve vlastnictví obce
11. Nabídka práce – pracovník pro údržbu v obci
12. Rozpočtové opatření č. 3
13. Závěrečný účet za rok 2016
14. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016

ad 1)
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
MS Hájek Bukovka ve výši 5 tisíc Kč/rok na nákup materiálu pro výrobu pozorovacího zařízení,
které umístí v KÚ Rohoznice. Dotace bude poskytnuta na 2 roky dopředu (rok 2017 a 2018)
v celkové výši 10 000 Kč. V roce 2018 MS Hájek o dotaci žádat nebude.
ad 2)
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
TJ Sokol Rohoznice ve výši 6 tisíc Kč na sportovní činnost v roce 2017.
ad 3)
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo uzavření smlouvy s ČEZ distribuce o připojení budovy
prodejna potravin č. p. 89 – navýšení hodnoty jističe. Poplatek za tuto službu je ve výši 4 500 Kč.
ad 4)
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy s Krajskou knihovnou
Pardubice na poskytnutí příspěvku na výměnný fond knihoven na rok 2017 ve výši 500 Kč.
ad 5)
Starostka obce přednesla informaci Magistrátu města Pardubice o plošné výpovědi veřejnoprávní
smlouvy týkající se přenesené působnosti v oblasti projednávání přestupků všem obcím ke dni
30. 6. 2017. Řešení přestupkové agendy není schopna obec zajistit ve své působnosti. Vzhledem
k tomu, že se jedná o více obcí z našeho mikroregionu, kterých se toto týká, bude tato záležitost
řešena společně na půdě Regionálního svazku obcí Bohdanečsko.
ad 6)
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo uzavření smlouvy na vypracování aktualizace Pasportu
místních komunikací společností HPN projekt s. r. o. – cenová nabídka ve výši 17 131 Kč. Tento
pasport bude již zpracován digitálně a bude zahrnut do internetového mapového serveru G-Obec.
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ad 7)
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo pořízení GSM klíče Sectron Profi 2P k otevírání vrat
hasičské zbrojnice pomocí mobilního telefonu od firmy Bareš s. r. o. Opatovice nad Labem za
nabídnutou cenu 10 527 Kč. Paušální měsíční poplatek za SIM kartu bude ve výši 19 Kč bez DPH.
ad 8)
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rekonstrukci - redesign webových stránek naší obce
firmou ANTEE s. r. o. včetně responzivní úpravy webu pro kvalitní zobrazování stránek na
mobilních zařízeních za nabídnutou cenu 12 000 Kč + 2 000 Kč za kvalitnější grafiku (bez DPH).
ad 9)
Starostka obce informovala o postupném uzavírání dohod o vytvoření společných školských
obvodů spádových základních škol a spádových mateřských škol. Informace Obce Osice – s naší
obcí je do školského obvodu spádové ZŠ Osice počítáno. Obec Dolany tuto „Dohodu o vytvoření
společného školského obvodu spádové mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola
Dolany 78, IČO 70998591“ již obci Rohoznice předložila a její podepsání bylo na dnešním
zasedání projednáno a schváleno.
ad 10)
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo výstavbu garáže a dílny na pozemku obce p. č. 1247 a
p. č. 320 u obecního domu. Návrh zpracovala Ing. arch. Veronika Švadlenková, které bude zadáno
vypracování projektové dokumentace a náležitostí s tím spojených. Stavba bude sloužit jako zázemí
pro stroje a nářadí ve vlastnictví obce a bude přiléhat ke stávajícímu dřevníku. Předběžný rozpočet
stavby je cca 800 tisíc Kč.
ad 11)
Obec Rohoznice jako každý rok zaměstná pracovníka na údržbu a sečení prostranství obce
Rohoznice. Nabídka s bližšími údaji je vyvěšena na webových stránkách a fyzicky ve vývěsce obce
Rohoznice do 31. 3. 2017.
ad 12)
Změna rozpočtu roku 2017 – 3. rozpočtové opatření
ZO projednalo třetí změnu rozpočtu, kterou dochází k úpravě rozpočtu – zvýšení příjmů o 211 720
Kč na celkové příjmy 2 860 720 Kč.
Úprava příjmů rozpočtu:
+ 206 970 Kč – výnosy z daňových příjmů – sdílené daně (daň z příjmů právnických a fyzických
osob, DPH) poplatek za odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu a daně z nemovitostí.
+ 4 750 Kč – nedaňové příjmy (+ 10,25 tis vyúčtování zálohy na energie roku 2016 č. p. 100
s snížení příjmů v nájmu č. p. 100 o 5,5 tis. Kč).
Třetí změnou rozpočtu se zvyšují výdaje o 1 211 720 Kč na celkové výdaje 3 593 720 Kč.
Úprava výdajů rozpočtu:
+ 1 000 000 Kč – investiční akce výstavba objektu – garáž, dílna u č. p. 20 na p. č. 85/2 (projektová
dokumentace a výstavba)
+ 5 000 Kč – zvýšení dotace Mysliveckému spolku Hájek Bukovka
+ 12 000 Kč – zvýšení výdajů v č. p. 89 prodejna (poplatek za navýšení hodnoty jističe a nákup
materiálu na údržbu v objektu)
+ 12 000 Kč – pořízení pasportu komunikací se zavedením do portálu G-OBEC
- 18 000 Kč – snížená rozpočtová částka na pořízení vánočního osvětlení
+ 25 000 Kč – činnost úřadu – celková rekonstrukce webových stránek
+ 175 720 Kč – rezerva na rozpočtové neinvestiční výdaje
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popis
příjmy celkem
daňové příjmy - položky 1xxx
nedaňové příjmy - položky 2xxx
přijaté transfery (dotace) - položky
4xxx
výdaje celkem
provozní výdaje - položky 5xxx
investiční výdaje - položky 6xxx
Financování
zapojení prostředků z minulých let
přijaté dlouhodobé půjčené
prostředky (položka 8123)
uhrazené splátky dlouhodobých
přijatých prostředků (položka 8124)
financování celkem

Upravený
rozpočet 2017

3. RO

Rozpočet po
změnách

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

211 720 Kč
206 970 Kč
4 750 Kč

2 860 720 Kč
2 648 570 Kč
154 350 Kč

0 Kč
57 800,00 Kč
2 382 000,00 Kč 1 211 720 Kč

57 800 Kč
3 593 720 Kč

2 393 720 Kč
2 182 000,00 Kč 211 720 Kč
200 000 Kč
200 000,00 Kč 1 000 000 Kč
1 000 000 Kč - 733 000 Kč
267 000,00 Kč
0 Kč

0 Kč

1 000 000 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

- 267 000,00 Kč
- 267 000,00 Kč

0 Kč

-267 000 Kč
733 000 Kč

1 000 000 Kč

ad 13)
Závěrečný účet a schválení účetní závěrky za rok 2016
Závěrečný účet (podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění platných předpisů) byl vyvěšen na úřední desce od 27. 2. 2017 do 15. 3. 2017.
Plnění příjmů a výdajů za rok 2016
Výsledek hospodaření za rok 2016 je ve výši + 507 313,55 Kč.
Skutečnost (plnění rozpočtu) k 31. 12. 2016:
Příjmy běžného roku
3 439 896,25 Kč
Výdaje běžného roku
2 665 906,70 Kč
výsledek hospodaření (saldo příjmů a výdajů)
+ 773 989,55 Kč
Uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků
- 266 676,00 Kč
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2016
+ 507 313,55 Kč
Změny rozpočtu 2016
Schválený rozpočet obce byl v průběhu roku upraven na základě osmi rozpočtových opatření.
Objem rozpočtových změn v příjmech byl ve výši 903 160 Kč a objem rozpočtových změn ve
výdajích byl ve výši 423 160 Kč.
Stav bankovního účtu
Stav bankovních účtů Obce Rohoznice k 31. 12. 2016 byl ve výši 2 664 417,77 Kč.
Stav úvěrového účtu k datu 31. 12. 2016 byl ve výši 387 051 Kč (úvěr se splatností do 06/2018) –
úvěr byl přijat v roce 2015 na financování akce – Rekonstrukce VO II. etapa.
Majetek obce
Majetek obce byl řádně inventarizován k 31. 12. 2016 a stavy majetku k datu účetní závěrky – viz
tabulka.

Zápis z jednání OZ č. 3/2017

Stránka 3

Druh majetku - popis
dlouhodobý nehmotný
majetek
dlohodobý hmotný
majetek
dlouhodobý finanční
majetek
celkem

stav brutto

oprávky k majetku stav k 31.12.2016 dle
(korekce)
rozvahy po korekci

176 768,65 Kč

67 258,65 Kč

109 510,00 Kč

23 420 980,94 Kč

4 432 800,01 Kč

18 988 180,93 Kč

1 364 000,00 Kč
24 961 749,59 Kč

- Kč
4 500 058,66 Kč

1 364 000,00 Kč
20 461 690,93 Kč

ad 14)
Zpráva o přezkoumání hospodaření
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno Krajským úřadem Pardubického kraje ve dnech
28. 11. 2016 a 7. 2. 2017. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 byla obci
předána dne 7. 2. 2017. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.
a nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření
územního celku v budoucnosti.
Účetní závěrka za rok 2016
Povinnost schválit účetní závěrku je stanovena vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na
schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.
Podklady pro schválení účetní závěrky jsou:

účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha účetní závěrky)

zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

inventarizační zpráva.
Účetní výkazy byly odeslány do Centrálního systému účetnictví státu do 7. 2. 2017 , a to
prostřednictvím Pardubického kraje.
Účetní výkazy:

Výkaz zisku a ztráty (náklady roku 2016 byly ve výši 2 522 311,32 Kč, výnosy roku 2016
byly ve výši 3 272 044,54 Kč a výsledek hospodaření je + 749 733,22 Kč).

Rozvaha (stavy jednotlivých účtů rozvahy byly k 31. 12. 2016 dokladovány inventarizací.
Výsledek inventarizace je uveden v Závěrečné inventarizační zprávě o provedení inventarizace za
rok 2016).

Příloha účetní závěrky (obsahuje informace o podrozvahové evidenci a doplňující
informace k účtům rozvahy a výkazu zisku a ztráty).
Zpráva o přezkoumání hospodaření (viz - uvedeno výše).
Inventarizační zpráva shrnuje informace o provedení inventarizace majetku, pohledávek a
závazků k datu účetní závěrky, tj. k 31. 12. 2016. Inventarizace proběhla v období od 3. 1. 2017 do
22. 1. 2017. Při inventarizaci nebyla zjištěna žádná manka ani přebytky.
Závěrečné vyhodnocení akce Výsadba izolační zeleně II v k. ú. Rohoznice
Dne 16. 2. 2017 obdržel úřad od poskytovatele dotace – MŽP - schválení závěrečného vyhodnocení
akce - projektu Výsadba izolační zeleně II v k. ú. Rohoznice. Akce byla schválena ve výši
40 687,95 Kč - poskytnutá dotace ze SFŽP (podíl státního rozpočtu) a ve výši 691 695,15 Kč
poskytnutá dotace z EU.
Vyúčtování veřejnoprávní smlouvy
Krajská knihovna v Pardubicích na základě Veřejnoprávní smlouvy uzavřené dne 18. 2. 2016
zaslala vyúčtování poskytnuté dotace. Dotace z rozpočtu obce byla poskytnuta ve výši 500 Kč dne
29. 2. 2016. Obec Rohoznice je sdružena se 6 obcemi - Přepychy, Přelovice, Staré Ždánice, Voleč,
Živanice. Celkový příspěvek od všech uvedených obcí byl ve výši 9 422 Kč a za tuto částku bylo
nakoupeno 45 svazků knih, které budou použity do souborů pro knihovny obcí, které se v regionu
výměnného fondu účastní.
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Usnesení:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. informaci Magistrátu města Pardubice o budoucí výpovědi veřejnoprávní smlouvy týkající
se přenesené působnosti v oblasti projednávání přestupků ke dni 30. 6. 2017
2. informaci starostky o postupném uzavírání dohod o vytvoření společných školských obvodů
spádových základních škol a spádových mateřských škol
3. informaci o schválení dokumentace závěrečného vyhodnocení akce projektu Výsadba
izolační zeleně II v k. ú. Rohoznice
4. informaci Krajské knihovny v Pardubicích o vyúčtování poskytnuté dotace v roce 2016

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce MS Hájek Bukovka na nákup
materiálu pro výrobu pozorovacího zařízení ve výši 10 tisíc Kč na roky 2017 a 2018
2. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce TJ Sokol Rohoznice ve výši 6 tisíc
Kč na sportovní činnost v roce 2017
3. uzavření smlouvy s ČEZ distribuce o připojení budovy prodejny potravin č. p. 89 – navýšení
hodnoty jističe
4. uzavření veřejnoprávní smlouvy s Krajskou knihovnou Pardubice na poskytnutí příspěvku
na výměnný fond knihoven na rok 2017 ve výši 500 Kč
5. uzavření smlouvy na vypracování aktualizace Pasportu místních komunikací společností
HPN projekt s. r. o. dle cenové nabídky
6. pořízení GSM klíče Sectron Profi 2P k otevírání vrat hasičské zbrojnice pomocí mobilního
telefonu od firmy Bareš s.r.o. Opatovice nad Labem dle cenové nabídky
7. zpracování rekonstrukce - redesignu webových stránek naší obce firmou ANTEE s. r. o.
včetně responzivní úpravy webu pro kvalitní zobrazování stránek na mobilních zařízeních za
nabídnutou cenu 12 000 Kč + 2 000 Kč za kvalitnější grafiku (bez DPH)
8. uzavření „Dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy, jejíž
činnost vykonává Mateřská škola Dolany 78, IČO 70998591“
9. zadání vypracování projektové dokumentace a náležitostí s tím spojených Ing. arch.
Veronice Švadlenkové na dílo výstavba garáže a dílny na pozemcích obce u obecního domu
10. změnu rozpočtu – 3. rozpočtové opatření 2017. Příjmy rozpočtu ve výši 2 860 720 Kč,
výdaje rozpočtu ve výši 3 593 720 Kč, financování ve výši 733 000 Kč (uhrazené splátky
dlouhodobých přijatých prostředků ve výši 267 000 Kč a zapojení prostředků z minulých let
ve výši 1 000 000 Kč)
11. závěrečný účet obce Rohoznice za rok 2016 a zároveň vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad
12. účetní závěrku obce Rohoznice za rok 2016
13. výsledek hospodaření obce Rohoznice za rok 2016 ve výši 749 733,22 Kč
14. převod výsledku hospodaření obce Rohoznice ve výši 749 733,22 Kč na syntetický účet 432
– Výsledek hospodaření předchozích účetních období
Hlasování u všech čtrnácti bodů:

PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0
Příští zasedání OZ se koná dne 10. 5. 2017 v 19:00 hodin.
Ověřovatelé: Pokorná Věra
Špatenka Karel

Zapsala:

Štumrová Bohuslava
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