ZÁ PI S

č. 1 / 2017

z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 11. 1. 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., Pokorný J. ml., Ing. Branda L., Peterová L., Petera M.

Program:

1. Oznámení TJ Sokol z. s. o změnách v podnájmu prostor v budově kabin
2. Výroční zpráva – poskytování informací
3. Dodatek č.1/2017 ke smlouvě o odvozu odpadu č. 69/02
4. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
5. Úprava ceny za pronájem prostor v Obecním domě
6. Informace o podání žádostí o dotaci
7. Rozpočtové opatření č. 8 - změna rozpočtu r. 2016
8. Plnění rozpočtu k 31. 12. 2016
9. Zápis z jednání kontrolního výboru
10. Přenesení pravomoci na starostku obce
11. Rozpočtové opatření č. 1 – změna rozpočtu r. 2017

ad 1)
-

OZ projednalo a bere na vědomí žádost o ukončení „Podnájemní smlouvy“ mezi nájemcem TJ
Sokol Rohoznice z. s. a podnájemcem FOR ANGELS s. r. o. s účinností k 31. 12. 2016.
OZ bere na vědomí žádost paní Hany Hebrové o podnájem za účelem „Provozování klubu“ a
souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 Podnájemní smlouvy mezi TJ Sokol Rohoznice z. s. jako
nájemcem a paní Hanou Hebrovou jako podnájemcem s účinností od 1. 1. 2017.
OZ projednalo a souhlasí s výši nájemného 1 500 Kč/měsíc od 1. 1. 2017.

ad 2)

OZ projednalo a bere na vědomí „Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací dle
zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2016“.
ad 3)

OZ projednalo a schvaluje uzavření „Dodatku č. 1/2017“ smlouvy č. 69/02 o odvozu komunálního
odpadu mezi SOP s.r.o. Přelouč a Obcí Rohoznice. Součástí dodatku je příloha č.1/2017 o soupisu
pronajatého zařízení.
ad 4)

OZ projednalo a schvaluje uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene č. IP-12-2008611/VB/01“ přes pozemky p. č. 223/1 a 1031 ve vlastnictví obce Rohoznice
a smlouvy provést stavbu na pozemku p. č. st. 84 – Hromádko – přípojka KNN, smlouva mezi
stranami ČEZ Distribuce a.s. a Obcí Rohoznice.
ad 5)
OZ schvaluje navýšení ceny za pronájem prostor v Obecním domě - úprava ceny nájemného na
částku 1 200 Kč za pronájem + navíc úhradu za spotřebované energie.
Zápis z jednání OZ č. 1/2017
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ad 6)
ZO bere na vědomí informace starostky obce o podání dvou žádostí o dotace z prostředků
Ministerstva pro místní rozvoj na základě vyhlášených dotačních programů. První je na
rekonstrukci dětského hřiště a druhá na rekonstrukci komunikace – uličky vedle obecního úřadu.
Žádosti zpracovány ve spolupráci s paní Korejtkovou a předány v termínu na MMR.

ad 7)

-

ZO projednalo a schvaluje osmou změnu rozpočtu, kterou dochází k úpravě rozpočtu se
zohledněním skutečně přijatých daňových příjmů k datu 31. 12. 2016. Zároveň dochází k úpravě
financování, a to tak, že skutečně přijaté příjmy v roce pokryly výdaje a splátku úvěru ve výši
267 tis Kč.
8. změnou rozpočtu se zvyšují příjmy o 401 000 Kč na celkové příjmy 3 462 350 Kč.
Úprava příjmů rozpočtu:
+ 401 000 Kč daňové příjmy – sdílené daně
8. změnou rozpočtu se zvyšují výdaje o 134 000 Kč na celkové výdaje 3 195 350 Kč.
Úprava výdajů rozpočtu:
+ 134 000 Kč rozpočtová rezerva – úspora v rozpočtu

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
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Upravený
rozpočet 2016

Návrh 7 RO

Rozpočet po
změnách

3 061 350 Kč

401 000 Kč

3 462 350 Kč

2 469 850 Kč

401 000 Kč

2 870 850 Kč

217 430 Kč

217 430 Kč

374 070 Kč
3 061 350 Kč

134 000 Kč

374 070 Kč
3 195 350 Kč

2 485 350 Kč

134 000 Kč

2 619 350 Kč

576 000 Kč
0 Kč

576 000 Kč
267 000 Kč

267 000 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

267 000 Kč
0 Kč

0 Kč
0 Kč

267 000 Kč
267 000 Kč
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ad 8)
ZO projednalo a bere na vědomí zprávu účetní obce o plnění rozpočtu ke dni 31. 12. 2016.

popis

Rozpočet po změnách
stav k 31. 12. 2016

příjmy celkem

plnění 12/2016

% plnění

3 462 350,00 Kč

3 439 896,25 Kč

99,35 %

daňové příjmy - rozp.položky 1xxx

2 870 850,00 Kč

2 869 481,38 Kč

99,95 %

nedaňové příjmy - rozp.položky 2xxx

217 430,00 Kč

196 342,87 Kč

90,30 %

Přijaté transfery (dotace) - rozpoč.položky 4xxx

374 070,00 Kč

374 072,00 Kč

100,00 %

3 195 350,00 Kč

2 665 906,70 Kč

83,43 %

provozní výdaje - rozpočt.položky 5xxx

2 619 350,00 Kč

2 190 527,69 Kč

83,63 %

investiční výdaje - rozpoč.položky 6xxx

576 000,00 Kč

475 379,01 Kč

82,53 %

267 000,00 Kč

773 989,55 Kč

zapojení prostředků z minulých let +
(PROSTŘEDKY Z AKTUÁLNÍHO ROKU -)

Kč

Kč

přijaté dlouhodobé půjčené prostředky
(položka 8123)

Kč

Kč

výdaje celkem

financování

uhrazené splátky dlouhodobých přijatých
prostředků (položka 8124)

-

267 000,00 Kč -

financování celkem

-

267 000,00 Kč

STAV PROSTŘEDKŮ NA BĚŽNÝCH
ÚČTECH k 31. 12. 2016

266 676,00 Kč

99,88 %

2 664 417,77 Kč

ad 9)

ZO projednalo a bere na vědomí předložený zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 10. 1. 2017.
ad 10)
ZO projednalo a souhlasí s přenesením pravomoci zastupitelstva obce na starostku obce v provedení
rozpočtového opatření v paragrafovém a položkovém členění rozpočtu v průběhu roku a souhlasí s
provedením těchto změn do maximální částky 100 000 Kč za kalendářní měsíc. O provedených
změnách bude podaná informace na následujícím jednání zastupitelstva. Zároveň bylo projednáno
přenesení pravomoci na starostku obce ve věci provedení změny rozpočtu v položkovém rozpočtu
daňových příjmů v souvislosti pouze se změnou v rezervě výdajů.
ad 11)

ZO projednalo a schválilo nákup nového osvětlení na vánoční strom do výše 40 tis. Kč.
1. změnou rozpočtu se uvolňuje rozpočtová rezerva výdajů o 40 tis Kč a zvyšují se výdaje v
paragrafu veřejné osvětlení o 40 tis Kč. Celkové příjmy – 2 649 000 Kč, výdaje – 2 384 000 Kč a
financování 267 000 Kč, uhrazené splátky dlouhodobých přijatých prostředků 267 000 Kč.
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Usnesení:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Ukončení podnájemní smlouvy mezi nájemcem TJ Sokol Rohoznice z. s. a podnájemcem
FOR ANGELS s. r. o. s účinností k 31. 12. 2016.
2. Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím za rok 2016.
3. Informace starostky obce o podání dvou žádostí o dotace z prostředků MMR.
4. Plnění rozpočtu k 31. 12. 2016.
5. Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 10. 1. 2016.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Uzavření dodatku č. 2 Podnájemní smlouvy mezi TJ Sokol Rohoznice z. s. jako nájemcem a
paní Hanou Hebrovou jako podnájemcem s účinností od 1. 1. 2017.
2. Uzavření „Dodatku č. 1/2017“ smlouvy č. 69/02 o odvozu komunálního odpadu mezi SOP
s.r.o. Přelouč a Obcí Rohoznice. Součástí dodatku je příloha č.1/2017 o soupisu pronajatého
zařízení.
3. Uzavření „Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti“ přes pozemky p. č.
223/1 a 1031 ve vlastnictví obce Rohoznice a smlouvy provést stavbu na pozemku p. č. st.
84 – Hromádko – přípojka KNN, smlouva mezi stranami ČEZ Distribuce a.s. a Obcí
Rohoznice.
4. Navýšení ceny za pronájem prostor v Obecním domě na částku 1 200 Kč za pronájem +
navíc úhradu za spotřebované energie.
5. 8. změnu rozpočtu roku 2016 ve výši příjmů 3 462 350 Kč, ve výši výdajů 3 195 350 Kč,
financování 267 000 Kč a uhrazené splátky dlouhodobých přijatých prostředků ve výši
267 000 Kč.
6. ZO souhlasí s přenesením pravomoci na starostku obce provést změnu do paragrafového a
položkového rozpočtu do částky 100 tisíc za měsíc bez svolání ZO. O provedené změně
bude ZO informováno na následujícím jednání.
7. ZO souhlasí s přenesením pravomoci na starostku obce provést změnu v položkovém
rozpočtu daňových příjmů, v souladu pouze se změnou v položce rozpočtové rezervy výdajů
rozpočtu. O provedené změně bude ZO informováno na následujícím jednání.
8. 1. změnu rozpočtu roku 2017 – snižuje se rozpočtová rezerva o 40 000 Kč na nákup
vánočního osvětlení. Příjmy rozpočtu ve výši 2 649 000 Kč, výdaje rozpočtu ve výši 2 382
000 Kč, financování ve výši 267 000 Kč a uhrazené splátky dlouhodobých přijatých
prostředků ve výši 267 000 Kč.
Hlasování u všech osmi bodů:

PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0
Příští zasedání OZ se koná dne 15. 3. 2017 v 19:00 hodin.
Ověřovatelé: Pokorná Věra
Špatenka Karel

Zapsala:

Štumrová Bohuslava

Zápis z jednání OZ č. 1/2017

Digitálně podepsal
Alena
Alena Smolíková
2017.01.19
Smolíková Datum:
14:55:36 +01'00'
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