ZÁ PI S

č. 6 / 2016

z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 7. 9. 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., Tomášek J.

Program:

1. Přednesení žádosti JSDH
2. Vypracování PENB
3. Členství v MAS Bohdanečsko, z.s.
4. Rekonstrukce veřejného osvětlení - III. etapa – ukončení prací
5. Napojení bezdrátového rozhlasu na JSVV
6. Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
7. Opatření k parkování na obecních prostranstvích
8. Výměna výlohy – skla v prodejně potravin
9. Schválení kupní smlouvy s firmou AGRESS s.r.o.
10. Návrh na změnu dodavatele elektrické energie
11. Pravidelná revize a čištění komínů
12. Vyznačení manipulačního místa u kontejneru na bioodpad
13. Vyúčtování dotace ze SFŽP – izolační zeleň II
14. Plnění rozpočtu k 31. 7. 2016
15. Změna rozpočtu r. 2016 – 6. rozpočtové opatření

ad 1)
Pan Beněk přednesl žádost JSDH o finanční příspěvek na pořízení vybavení a oblečení pro členy
JSDH. Dále navrhl vybudování zázemí pro skladování strojů pro údržbu zeleně u Obecního domu,
aby mohly být kompletně uvolněny prostory v budově obecního úřadu zkolaudované jako hasičská
zbrojnice. O výši příspěvku a případných změnách bude rozhodnuto na příštím zasedání OZ.
ad 2)
Na budovu prodejny potravin, kterou obec Rohoznice pronajímá, se vztahuje zákonná povinnost
vypracování průkazu energetické náročnosti budov. Po oslovení několika firem zadá starostka obce
vypracování PENB za nejvýhodnější cenu 3 000 Kč panu Ing. Miloši Karafiátovi.
ad 3)
Zastupitelstvo projednalo vstup obce Rohoznice jako samostatného subjektu do zájmové skupiny
MAS Bohdanečsko. Mimo to bude obec nadále členem jako člen Regionálního svazku obcí RSOB.
ad 4)
Zpráva místostarosty p. Halbicha o dokončené rekonstrukci veřejného osvětlení III. etapa. Zbývá
ještě stavbu zkolaudovat jako celek (I. + II. + III. etapa).
ad 5)
Bezdrátový rozhlas byl napojen na centrální pult HSZ Pardubice – JSVV (jednotný systém varování
a vyrozumění). V současné době má obec Rohoznice nejlepší možný způsob varování obyvatel. Na
pořízení obec obdržela dotaci ve výši 70 000 Kč, cena za vybudování byla 70 180 Kč. Dosavadní
nevyhovující rotační siréna bude v nejbližších dnech odstraněna, sloup odstraní obec.
ad 6)
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu v naší obci proběhne dne 17. 9. 2016. Bližší
informace jsou uveřejněny na webových stránkách, obecní vývěsce a bude vyhlášeno místním
rozhlasem.
ad 7)
Starostka obce informovala o stavu podaných žádostí o povolení parkovacího místa na veřejném
prostranství ve vlastnictví obce. V současné době obec eviduje sedm podaných a vyřízených žádostí
(Šetinovi, Tomáškovi, Jirouskovi, Brandovi, Metalovi, Hromádkovi a TJ SOKOL).
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ad 8)
Starostka obce informovala o provedené výměně poškozeného skla ve výloze prodejny potravin,
kterou zajistil pan Špatenka ve spolupráci s firmou ATECH.
ad 9)
OZ schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi Obcí Rohoznice a společností AGRESS s.r.o.
Rohoznice na odkoupení pozemku p. č. 51/20 o výměře 9 m2 odděleného geometrickým plánem,
zaps. na LV 223, k. ú. Rohoznice, za kupní cenu 90 Kč.
ad 10)
Místostarosta p. Halbich podal návrh na změnu dodavatele elektrické energie na všechna obecní
odběrná místa z důvodu finanční úspory. Pan Halbich dostal od OZ plnou moc k výběru dodavatele
podle předložených nabídek od různých dodavatelů.
ad 11)
V naší obci proběhne jako každý rok pravidelná revize a čištění komínů v sobotu 8. října 2016.
Kominík pan Pšenička předal svoje osobní vyjádření a veškeré doklady o kvalifikaci. Způsob
přihlášení občanů je zveřejněn na obecní vývěsce a webových stránkách obce.
ad 12)
U kontejneru na biologický odpad na křižovatce bude vyznačena žlutými pruhy manipulační plocha
se zákazem parkování, abychom zamezili tomu, že nebude možné kontejner vyvézt. Toto opatření je
přijato z důvodu permanentního parkování vozidel u kontejneru. Zajistí R. Beněk ml.
ad 13)
Informace účetní obce paní Beňkové:
Na základě Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP (poskytovatel dotace) na akci Výsadba izolační
zeleně II v k. ú. Rohoznice byly v průběhu května a června zaslány podklady pro závěrečné
vyhodnocení akce. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným ve stanovisku Agentury ochrany přírody
a krajiny (AOPK) ze dne 12. 5. 2016 (z celkově vysázených 920 ks sazenic stromů byl
identifikován úhyn 106 ks sazenic, z celkově vysázených 1 150 ks sazenic keřů bylo nalezeno 90 %
výsadby – tj. 10 % úhyn) nebylo ze strany poskytovatele dotace závěrečné vyhodnocení akce
uzavřeno. Po dosazení uhynulých sazenic v období 10–11/2016 bude následně provedeno AOPK
ověření skutečného stavu po dosadbě a zpráva bude předána poskytovateli dotace.
ad 14)
Plnění rozpočtu k 31. 07. 2016
popis

Rozpočet po
změnách (5 RO)

příjmy celkem

plnění 07/2016

%plnění

2 931 910 Kč

2 070 980,62 Kč

71 %

daňové příjmy - rozp.položky 1xxx

2 396 850 Kč

1 708 007,26 Kč

71 %

nedaňové příjmy - rozp.položky 2xxx

192 890 Kč

113 720,36 Kč

59 %

Přijaté transfery (dotace) rozpoč.položky 4xxx

342 170 Kč

249 253,00 Kč

73 %

výdaje celkem

3 144 910 Kč

1 201 660,41 Kč

38 %

provozní výdaje - rozpočt.položky 5xxx

2 533 910 Kč

1 150 634,11 Kč

45 %

investiční výdaje - rozpoč.položky 6xxx
Financování (- zapojení prostředků
z minulých let, + výsledek hospodaření
aktuálního roku
uhrazené splátky dlouhodobých
přijatých prostředků (položka 8124)

611 000 Kč

51 026,30 Kč

9%

- 213 000,00 Kč

869 320,21 Kč

-

267 000 Kč

2

-

155 561 Kč

58 %

Stav finančních prostředků na běžných účtech byl 2 870 863,43 Kč. Stav nesplaceného úvěru k datu
31. 7. 2016 byl 498 166 Kč.
K tomuto datu byly do rozpočtu obce přijaty dotace:
 Neinvestiční dotace od Pardubického kraje ve výši 56 000 Kč na podporu provozu prodejny
z Programu obnovy venkova
 Investiční dotace od Pardubického kraje ve výši 130 000 Kč na rekonstrukci veřejné osvětlení III. etapa z Programu obnovy venkova
 Ostatní neinvestiční přijaté transfery - dividendy DSO Přeloučsko ve výši 31 172 Kč
 Neinvestiční dotace ze st. rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 32 081 Kč

ad 15)
Změna rozpočtu roku 2016 – 6. rozpočtové opatření
Šestou změnou rozpočtu dochází ke zvýšení příjmů o 13 140 Kč, příjmy celkem
2 945 050 Kč.
Úprava příjmů rozpočtu:
+ 1 100 Kč - GFŘ vyhovělo částečně žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové
kázně a penále u projektu Typový projekt CzechPoint. Vráceno do rozpočtu 12 % z uhrazeného
odvodu za porušení rozpočtové kázně a 32 % z uhrazeného penále.
+ 6 840 Kč – příjmy z prodeje dřeva
+ 5 200 Kč – příjmy za nájem hrobových míst
Šestou změnou rozpočtu se zvyšují výdaje o 13 140 Kč, tj. výdaje celkem
3 158 050 Kč.
Úprava výdajů rozpočtu:
+ 20 000 Kč – nákup stavebního materiálu na stavební úpravy v kabinách č. p. 100
+ 9 300 Kč – nákup plotostřihu
+ 7 000 Kč – nákup materiálu na činnost úřadu – tonerů do tiskáren
Snížení rozpočtové rezervy o 23 160 Kč (stav rezervy po úpravě 134 tis Kč)
V šesté změně rozpočtu dochází k přesunu mimořádného členského příspěvku RSO Bohdanečsko,
a to ve výši 13 000 Kč z původního neinvestičního příspěvku na investiční. Mimořádný členský
příspěvek RSO Bohdanečsko byl rozpočtován čtvrtou změnou rozpočtu v červnu 2016 jako
neinvestiční.
popis
příjmy celkem

Upravený rozpočet
2016

Návrh 6. RO

Rozpočet po
změnách

2 931 910 Kč

13 140 Kč

2 945 050 Kč

2 396 850 Kč

0 Kč

2 396 850 Kč

192 890 Kč

13 140 Kč

206 030 Kč

342 170 Kč

0 Kč

342 170 Kč

výdaje celkem

3 144 910 Kč

13 140 Kč

3 158 050 Kč

provozní výdaje - položky 5xxx
investiční výdaje - položky
6xxx
Financování
zapojení prostředků z minulých
let
přijaté dlouhodobé půjčené
prostředky (položka 8123)

2 533 910 Kč

140 Kč

2 534 050 Kč

611 000 Kč
– 213 000 Kč

13 000 Kč
0 Kč

624 000 Kč
- 213 000 Kč

480 000 Kč

0 Kč

480 000 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

daňové příjmy - položky 1xxx
nedaňové příjmy -položky
2xxx
přijaté transfery (dotace) položky 4xxx

3

uhrazené splátky dlouhodobých
přijatých prostředků (položka
8124)

-

financování celkem

267 000 Kč

0 Kč

267 000 Kč

213 000 Kč

0 Kč

213 000 Kč

Usnesení:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zprávu JSDH týkající se žádosti o příspěvek a návrhu na vybudování nových prostor.
Zprávu místostarosty o ukončení rekonstrukce veřejného osvětlení III. etapa.
Zprávu starostky o instalaci napojení bezdrátového rozhlasu na JSVV.
Termín svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu 17. 9. 2016.
Zprávu starostky o stavu žádostí o povolení parkovacích ploch na obecních prostranstvích.
Zprávu starostky o výměně výlohy v budově prodejny potravin.
Informaci o termínu pravidelné roční revize a čištění komínů 8. 10. 2016.
Informace o závěrečném vyhodnocení akce Výsadba izolační zeleně II. v k. ú. Rohoznice.
Zprávu účetní obce o plnění rozpočtu k 31. 7. 2016.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Zadání vypracování PENB na pronajatou budovu prodejny potravin Ing. Miloši Karafiátovi
dle bodu 2 zápisu.
2. Členství obce Rohoznice jako samostatného subjektu v zájmovém sdružení MAS
Bohdanečsko z. s. dle bodu 3 zápisu.
3. Uzavření Kupní smlouvy mezi Obcí Rohoznice a společností AGRESS s.r.o. Rohoznice
na odkoupení pozemku p. č. 51/20 dle bodu 9 zápisu.
4. Změnu dodavatele elektrické energie dle výběru nejvhodnějšího subjektu, který provede
Bc. Vlastimil Halbich dle bodu 10 zápisu.
5. Vyznačení manipulačního prostoru žlutou barvou u kontejneru na bioodpad na křižovatce
dle bodu 12 zápisu.
6. Rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu roku 2016: příjmy 2 945 050 Kč, výdaje 3 158 050 Kč,
financování - 213 000 Kč dle bodu 15 zápisu.
Hlasování u všech šesti bodů:

PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0

Příští jednání obecního zastupitelstva se koná dne 16. 11. 2016 v 19:00 hodin.

Ověřovatelé: Špatenka Karel
Pokorná Věra

Zapsala:

Štumrová Bohuslava

Alena
Smolíková
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Digitálně podepsal
Alena Smolíková
Datum: 2016.09.18
22:29:01 +02'00'

