ZÁ PI S

č. 7 / 2016

z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 16. 11. 2016 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.

Program:

1. Rozpočet na rok 2017
2. Rozpočtový výhled na období 2018 - 2020
3. Rozpočtové opatření č. 7
4. Darovací smlouva TJ Sokol Rohoznice
5. Rozsvícení vánočního stromu
6. Zimní údržba obce
7. OZV č. 1/2016 Regulace hlučných činností
8. OZV č. 2/2016 Noční klid
9. Zázemí pro mechanizaci obce
10. Dotace – konzultace
11. Nákup kontejnerů na bioodpad
12. Žádost o odstranění keře
13. Informace starostky obce

ad 1) Rozpočet na rok 2017
ZO projednalo návrh finančního výboru ze dne 26. 10. 2016 na rozpočet roku 2017. Návrh rozpočtu
byl zveřejněn na úřední desce v období od 1. 11. 2016 do 16. 11. 2016. Výdaje rozpočtu 2016 byly
navrženy v celkové výši 2 382 000 Kč (neinvestiční výdaje 2 182 000 Kč a investiční výdaje ve
výši 200 000 Kč). Příjmy byly navrženy v celkové výši 2 649 000 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaje
je ve výši 267 000 Kč (tj. financování), který pokryje splátky jistiny úvěru přijatého v roce 2015.

rozpočet 2017
2 649 000,00 Kč
2 441 600,00 Kč
149 600,00 Kč

popis
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 AKTUÁLNÍHO ROKU -)
přijaté dlouhodobé půjčené prostředky (položka
8123)
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých prostředků
(položka 8124)
financování celkem
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57 800,00 Kč
2 382 000,00 Kč
2 182 000,00 Kč
200 000,00 Kč
267 000,00 Kč
0 Kč
0 Kč

- 267 000,00 Kč
- 267 000,00 Kč

ad 2) Rozpočtový výhled na období 2018 - 2020
ZO projednalo návrh finančního výboru ze dne 26. 10. 2016 - rozpočtový výhled na období
tří let, tj. na roky 2018 – 2020.
rozpočtová
položka
(třída)

1xxx
2xxx
3xxx
4xxx

5xxx
6xxx

8xxx
8xxx

popis

2018

daňové příjmy
nedaňové příjmy
kapitálové příjmy
dotační tituly (souhrnný dotační
vztah)
příjmy celkem

2019

2020

v tis. Kč
v tis. Kč v tis. Kč
2 300,0
2 400,0 2 450,0
120,0
120,0
120,0
0,0
0,0
0,0

55,0

55,0

55,0

2 475,0

2 575,0

2 625,0

2 475,0
0,0
2 475,0

2 500,0
0,0
2 500,0

2 550,0
0,0
2 550,0

financování (rozdíl mezi příjmy
a výdaji)

0,0

75,0

75,0

uhrazené splátky dlouhodobých
přijatých prostředků
stav prostředků k 1. 1. roku
stav prostředků k 31. 12. roku

-121,0
2 000,0
1 879,0

0,0
1 879,0
1 954,0

0,0
1 954,0
2 029,0

běžné výdaje
kapitálové výdaje
výdaje celkem

ad 3) Rozpočtové opatření č. 7
ZO projednalo sedmou změnou rozpočtu, kterou dochází k úpravě rozpočtu se zohledněním
skutečně přijatých daňových příjmů k datu 10. 11. 2016 a snížení financování rozpočtu z prostředků
minulých let. Ve schváleném rozpočtu letošního roku byly zapojeny prostředky z minulých let ve
výši 480 tis Kč. 7 úpravou rozpočtu dochází ke snížení rozpočtově zapojených prostředků
z minulých let o 213 tis Kč – na 267 tis Kč (z přebytku minulých let jsou financovány měsíční
splátky jistiny).
7. změnou rozpočtu se zvyšují příjmy o 116 300 Kč na celkové příjmy 3 061 350 Kč.
Z toho:
+ 73 000 Kč daňové příjmy – sdílené daně
+ 31 900 Kč přijaté transfery (účelová dotace ze SR na úhradu výdajů související
s konáním voleb do krajského zastupitelstva a Senátu PČR)
+ 11 400 Kč nedaňové příjmy – příjmy z činnosti
7. změnou rozpočtu se snižují výdaje celkem o 96 700 Kč na celkové výdaje 3 061 350 Kč.
Úprava výdajů rozpočtu:
- sníženy investiční výdaje o 48 000 Kč (úspora při stavbě Rekonstrukce veřejného
osvětlení III. etapa)
- celkové snížení neinvestičních výdajů o 48 700 Kč
+ 31 900 Kč výdaje související s konáním voleb do krajského zastupitelstva a Senátu PČR.
+ 20 100 Kč – úprava rozpočtu o očekávané výdaje do konce roku (likvidace bioodpadu, dar TJ
SOKOL Rohoznice a nákup softwarového programu LEG od firmy Gordic na legalizaci a vidimaci
včetně instalace)
snížená rozpočtová rezerva o 100 700 Kč na částku 33 620 Kč
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popis

Upravený
rozpočet 2016

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

Návrh 7 RO

Rozpočet po
změnách

2 945 050 Kč

116 300 Kč

3 061 350 Kč

2 396 850 Kč

73 000 Kč

2 469 850 Kč

206 030 Kč

11 400 Kč

217 430 Kč

342 170 Kč
3 158 050 Kč

31 900 Kč
-96 700 Kč

374 070 Kč
3 061 350 Kč

2 534 050 Kč

-48 700 Kč

2 485 350 Kč

624 000 Kč
- 213 000 Kč

-48 000 Kč
213 000 Kč

576 000 Kč
0 Kč

480 000 Kč

0 Kč

267 000 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

267 000 Kč
213 000 Kč

0 Kč
0 Kč

267 000 Kč
0 Kč

ad 4) Darovací smlouva TJ Sokol Rohoznice
ZO projednalo smlouvu o poskytnutí daru ve výši 10 000 Kč pro Tělovýchovnou jednotu Sokol
Rohoznice. Dar je poskytnut a sportovní činnost organizace.

ad 5) Rozsvícení vánočního stromu
OZ bude informovat občany o pořádání akce rozsvícení vánočního stromu, které se uskuteční první
adventní neděli 27. 11. 2017 od 17 hodin. Drobné občerstvení a program zajistí OZ.

ad 6) Zimní údržba v obci
Zimní údržba místních komunikací ve vlastnictví obce bude prováděna formou služby po dohodě s
AGRODRUŽSTVEM KLAS Křičeň (zajistí starostka), a to v úseku od křižovatky na konec obce, a
cesta k Šedivkovým. Lokalita „Za hřištěm“ bude udržována podle možností menší mechanizací. Je
třeba upozornit občany, aby neparkovali v komunikaci (zajistí K. Špatenka).

ad 7) OZV č. 1/2016 Regulace hlučných činností

OZ projednalo vydání Obecně závazné vyhlášky Obce Rohoznice č. 1/2016 o regulaci hlučných
činností. Vyhláška nabývá účinnosti 1. ledna 2017.
Vyvěšeno na úřední i elektronické desce od 17. 11. 2016.
ad 8) OZV č. 2/2016 Noční klid
OZ projednalo vydání Obecně závazné vyhlášky Obce Rohoznice č. 2/2016 o nočním klidu.
Vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni vyhlášení.
Vyvěšeno na úřední i elektronické desce od 17. 11. 2016.
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ad 9) Zázemí pro mechanizaci obce
OZ řešilo problém chybějícího objektu s možností parkování a uskladnění mechanizace,
příslušenství a strojů ve vlastnictví obce.
Návrh OZ - možnost rozšíření stavby u Obecního domu (stávající dřevník). Je třeba předběžné
vypracování vizualizace stavby včetně vyčíslení nákladů (přístavba).

ad 10) Konzultace o vyhlášených dotačních programech
Starostka pozvala členy zastupitelstva na jednání dne 28. 11. 2016 od 18 hodin - konzultace
s Kateřinou Korejtkovou ohledně možností získání dotací dle vyhlášených dotačních titulů.
ad 11) Pořízení kontejnerů na bioodpad

Starostka obce informovala o možnosti nákupu dvou kontejnerů na biologický odpad ve spolupráci
s Agrodružstvem KLAS Křičeň s možností poskytnutí dotace, kterou zajistí AGD KLAS.
ad 12) Žádost o odstranění keře
OZ projednalo žádost manželů Beňkových o odstranění keře z důvodu vybudování parkovacího
místa. Žádost byla zamítnuta.

ad 13) Informace starostky a účetní obce
- instalace radarového měřiče rychlosti před na vjezdu do obce od Křičeně včetně pořízení
výložníku z důvodu lepší viditelnosti
- návrh na pořízení dalších dvou radarových měřičů rychlosti (směr od Osiček a od Dolan), pokud
bude opět možnost čerpání dotace
- dokončení výměny střešních oken v zasedací místnosti obecního úřadu, zbývají vyměnit
stávající parapety za bílé
- dosázení dvou zaschlých tújí kolem místního hřbitova (na jaře)
- oprava vyvrácených obrubníků ve vjezdu ke hřbitovu (na jaře)
- odstranění sloupu po rotační siréně v areálu firmy HOPARD (SDH nebo SOKOL při sběru
starého železa)
- pořízení a instalace dopravní značky omezení rychlosti na 40 v obci za značku odcizenou
- dokončen převod pozemků z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví Obce Rohoznice
(pozemky pod chodníky)
- v naší obci proběhne opět Tříkrálová sbírka – již byly zapečetěny pokladničky (Oblastní charita
Pardubice)
- informace účetní paní Beňkové o odevzdání podkladů Státnímu fondu životního prostředí ČR
pro závěrečné vyhodnocení akce izolační zeleň II
Usnesení:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.

termín rozsvícení vánočního stromu dne 27. 11. 2016 dle bodu 5 zápisu
provádění zimní údržby v obci formou služby AGD KLAS dle bodu 6 zápisu
termín konzultace k vyhlášeným dotačním programům dle bodu 10 zápisu
informace starostky a účetní obce dle bodu 13 zápisu

Zastupitelstvo obce zamítá:
1. odstranění keře před nemovitostí č. p. 30 z důvodu vybudování parkovacího místa dle bodu
12 zápisu
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Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. rozpočet na rok 2017 ve výši příjmů 2 649 000 Kč, ve výši výdajů 2 382 000 Kč,
financování 267 000 Kč a splátky dlouhodobých přijatých prostředků 267 000 Kč dle bodu 1
zápisu
2. rozpočtový výhled na období 2018 -2018 dle bodu 2 zápisu
3. rozpočtovou změnu č. 7 roku 2016 ve výši příjmů 3 061 350 Kč, ve výši výdajů 3 061 350
Kč, financování 0 Kč, zapojené prostředky z minulých let ve výši 267 000 Kč a uhrazené
splátky dlouhodobých přijatých prostředků ve výši 267 000 Kč dle bodu 3 zápisu
4. darovací smlouvu – obdarovaný TJ Sokol Rohoznice na částku 10 000 Kč dle bodu 4 zápisu
5. Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2016 o regulaci hlučných činností dle bodu 7 zápisu
6. Obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2016 o nočním klidu dle bodu 8 zápisu
7. zpracování návrhu na přístavbu nebo rekonstrukci příslušenství u obecního domu pro
uskladnění mechanizace dle bodu 9 zápisu
8. pořízení 2 ks kontejnerů na bioodpad (s dotací) ve spolupráci s Agrodružstvem KLAS
Křičeň dle bodu 11 zápisu
Hlasování u všech osmi bodů:

PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0

Příští zasedání OZ se koná dne 11. ledna 2017 v 19:00 hodin.

Ověřovatelé: Pokorná Věra
Špatenka Karel

Zapsala:

Alena
Smolíková

Štumrová Bohuslava
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Digitálně podepsal
Alena Smolíková
Datum: 2016.12.16
00:07:38 +01'00'

