ZÁ PI S

č. 2 / 2016

z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 13. 4. 2016 v 19:00 hodin
Přítomni:

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

Hosté:

Beňková R., Beněk R. ml., Ing. Branda L.

Program:
1/ Závěrečný účet za rok 2015
2/ Schválení účetní závěrky za rok 2015
3/ Změna rozpočtu roku 2016 – 2. rozpočtové opatření
4/ Veřejnoprávní smlouva č. 6/2016-00018
5/ Oblastní charita Pardubice - příspěvek
6/ Propustek pod silnicí
7/ Převod pozemků do vlastnictví Obce Rohoznice
8/ Rekonstrukce vnějšího pláště budovy obecního úřadu
9/ III. etapa rekonstrukce veřejného osvětlení
10/ Schválení závěrečného účtu za rok 2015 RSOB Bohdanečsko
11/ Informace o činnosti za I. čtvrtletí roku 2016
1. Závěrečný účet za rok 2015
(podle §17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných
předpisů)
a) Plnění příjmů a výdajů za rok 2015
Výsledek hospodaření za rok 2015 je ve výši + 355 196,19 Kč.
Skutečnost (plnění rozpočtu) k 31. 12. 2015:
Příjmy běžného roku
3 156 404,04 Kč
Výdaje běžného roku (včetně finančního
vypořádání minulých let mezi obcí a krajem
ve výši 16 382 Kč)
2 801 207,85 Kč
výsledek hospodaření (saldo příjmů a výdajů)
+ 355 196,19 Kč
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
Uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků
-

+ 787 065,00 Kč
- 133 338,00 Kč

příjmy rozpočtu v tis. Kč:

popis
daňové příjmy
nedaňové příjmy
kapitálové příjmy
neinvestiční dotace
invetiční dotace
celkem

upravený rozpočet
2 348,56
191,89
0,00
114,50
100,00
2 754,95

skutečnost
2 671,74
200,00
0,00
114,60
100,00
3 086,34

% plnění
114%
104%
0%
100%
100%
112%

z příjmů rozpočtu - Přehled přijatých dotací v roce 2015:

UZ
15319
90001

Označení účelové dotace
SFŽP prior.osa 6 ERDF
SFŽP SR prior. osa 6
Veřejné osvětlení II etapa
Podpora provozu prodejny

Přiděleno v Vyčerpáno v
Kč
Kč

8 746,50
514,50
100 000,00
51 000,00

8 746,50
514,50
100 000,00
51 000,00

Rozdíl Kč
(finanční
vypořádání)

0
0
0
0

-

výdaje rozpočtu v tis. Kč:

popis
běžné výdaje
investiční výdaje
celkem

upravený rozpočet
2 520,95
900,00
3 420,95

skutečnost
1 993,94
807,27
2 801,21

% plnění
79%
90%
82%

b) Rozpočtové opatření
Schválený rozpočet obce byl v průběhu roku upraven na základě šesti rozpočtových opatření. Příjmy
byly zvýšeny proti schválenému rozpočtu o 296,67 tis Kč.
Výdaje byly zvýšeny proti schválenému rozpočtu o 296,67 tis Kč.
c) Stav bankovního účtu
Stav bankovních účtů Obce Rohoznice k 31. 12. 2015 je ve výši 2 157 104,22 Kč.
Stav úvěrového účtu k datu 31. 12. 2015 je ve výši 653 727 Kč (úvěr se splatností do 06/2018).
d) Majetek obce
Majetek obce byl řádně inventarizován k 31. 12. 2015 a stavy majetku k tomuto datu jsou:

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

oprávky k majetku
(korekce)

stav k 31.12.2015 dle
rozvahy po korekci

176 768,65 Kč

53 272,65 Kč

123 496,00 Kč

23 093 093,93 Kč

4 324 384,40 Kč

18 768 709,53 Kč

1 364 000,00 Kč
24 633 862,58 Kč

- Kč
4 377 657,05 Kč

1 364 000,00 Kč
20 256 205,53 Kč

stav brutto

e) Půjčky a návratné výpomoci
Obec Rohoznice v roce 2015 přijala dlouhodobou půjčku ve výši 787 065 Kč na realizaci investiční
akce Rekonstrukce veřejného osvětlení II. etapa. V roce 2015 Obec Rohoznice splatila jistinu k datu
31. 12. 2015 ve výši 133 338 Kč.
f) Zpráva o přezkoumání hospodaření
Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo ve dnech 24. 11. 2015 a 4. 2. 2016 Krajským úřadem
Pardubického kraje. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok byla obci předaná dne 4. 2.
2016 a nebyly zjištění 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.
2. Schválení účetní závěrky za rok 2015
Povinnost schválit účetní závěrku je stanovena vyhláškou č. 220/2013 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 (viz. Bod Závěrečný účet za rok 2015)
 inventarizační zpráva.
Účetní výkazy byly odeslány do Centrálního systému účetnictví státu do 7. 2. 2016 a to
prostřednictvím Pardubického kraje.

Účetní výkazy:
 Výkaz zisku a ztráty
- náklady roku ve výši 2 201 880,14 Kč
- výnosy roku ve výši 3 052 237,44 Kč
- výsledek hospodaření + 850 357,30 Kč
 Rozvaha
- stavy jednotlivých účtů rozvahy byly k 31. 12. 2015 dokladovány
inventarizací. Výsledek inventarizace je uveden v Závěrečné inventarizační
zprávě o provedení inventarizace za rok 2015.
 Příloha účetní závěrky
- obsahuje informace o podrozvahové evidenci a doplňující informace
k účtům rozvahy a výkazu zisku a ztráty.
 Inventarizační zpráva
- Inventarizace majetku, pohledávek a závazku proběhla v období od 31. 12.
2016 do 27. 1. 2016. Při inventarizaci nebyla zjištěna žádná manka ani
přebytky.

3. Změna rozpočtu roku 2016 – 2. Rozpočtové opatření
Druhou změnou rozpočtu dochází ke zvýšení příjmu o 59 250 Kč tj. příjmy celkem
2 642 440 Kč
Úpravy v příjmech jsou ve výši:
+ 33 250 Kč – daň z příjmů právnických osob za obec a
+ 26 000 Kč – příjmy z pronájmu hrobových míst na období 2016 - 2020.
Druhou změnou rozpočtu dochází ke zvýšení výdajů o 59 250 Kč tj. výdaje celkem
2 855 440 Kč
Úpravy ve výdajích rozpočtu jsou ve výši:
- + 3 000 Kč nákup materiálu na silnice – barvy na označení pruhu
- + 2 100 Kč výdaje na zavážku cesty k č. p. 84
- + 4 300 Kč vývěsní skříňka ke hřbitovu
- + 33 250 Kč daň z příjmů právnických osob za obce
- + 3 000 Kč dar pro Oblastní charitu Pardubice na mobilní hospic
- + 13 600 Kč – rezerva na výdaje (celková rezerva na výdaje v rozpočtu je ve výši 233 090 Kč)
Dále je snížen investiční výdaj z důvodu úspory ve výši 10 000 Kč na nákup zvedacího zařízení na
koš na traktor-sekačku a přesun úspory na mzdové výdaje a nákup materiálu v oblasti veřejné zeleně.

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

Upravený
rozpočet 2016
2 583 190
Kč
2 363 600
Kč
164 590
Kč

Rozpočet po změnách

2 RO
59 250 Kč

2 642 440 Kč

33 250 Kč

2 396 850 Kč

26 000 Kč

190 590 Kč

55 000
Kč
2 796 190
Kč
2 246 190
Kč

0 Kč

55 000 Kč

59 250 Kč

2 855 440 Kč

69 250 Kč

2 315 440 Kč

550 000 Kč
-213 000 Kč

-10 000 Kč
0 Kč

540 000 Kč
-213 000 Kč

480 000 Kč

0 Kč

480 000 Kč

přijaté dlouhodobé půjčené
prostředky (položka 8123)

0 Kč

0 Kč

0 Kč

uhrazené splátky dlouhodobých
přijatých prostředků (položka 8124)

267 000 Kč

0 Kč

267 000 Kč

financování celkem

213 000 Kč

0 Kč

213 000 Kč

4.
Zpráva o schválení uzavřené „Veřejnoprávní smlouvy“ č. 6/2016- 00018 ze dne 14. 4. 2016 mezi Městem
Lázně Bohdaneč a Obcí Rohoznice. Předmětem smlouvy je zajištění výkonu činnosti Městskou policií Lázně
Bohdaneč na odchyt toulavých a nebezpečných psů na území Obce Rohoznice.
5.
Projednání žádosti Oblastní charity v Pardubicích ve věci uzavření darovací smlouvy s Obcí Rohoznice na
poskytnutí finančního příspěvku na činnost - pořízení mobilního hospicu. OZ schvaluje uzavření darovací
smlouvy s jednorázovým příspěvkem ve výši 3 000,- Kč.
6.
Informace o termínu realizace rozšíření a úpravy propustku pod silnicí (mostek u Vondráčků, směr ke
Křičeni) – předběžně Krajským úřadem (SUS) zařazeno k realizaci v letech 2018-2019.
7.
Zpráva starostky obce z jednání o převodu části pozemků ve vlastnictví Pardubického kraje (SUS) pod
chodníky do vlastnictví Obce Rohoznice. Jedná se o pozemky, kde je uloženo vedení veřejného osvětlení,
kanalizace a jsou položeny chodníky. Obec zajistí vypracování geometrického plánu a poté budou pozemky
převedeny darovací smlouvou bezúplatně Obci Rohoznice.
Dále bylo započato řízení s firmou AGRESS s.r.o. na odkoupení části pozemku p. č. 51/1 - cca 10 m2 (v
zatáčce u rybníčka) z důvodu realizace zpevněné cesty pro zpřístupnění pozemků. Zhotovení cesty zajistí
Státní pozemkový úřad cca v roce 2016-2017.
8.
Na základě plánované opravy budovy Obecního úřadu (zateplení části budovy, omítka a drobné opravy) byla
OZ doručena nabídka pana Neymana K. na provedení zakázky za cenu cca 90 tis. Kč.
OZ osloví ještě další firmy a poté bude provedeno výběrové řízení na tyto práce.
9.
Zpráva Bc. Halbicha o podání žádosti o územní souhlas dne 30. 3. 2016 na stavební odbor Města Lázně
Bohdaneč ve věci zahájení III. etapy rekonstrukce veřejného osvětlení (směr od křižovatky k Dolanům).
Nabídky oslovených zhotovitelů díla budou zpracovány a bude provedeno výběrové řízení. Jednání k výběru
dodavatele bude svoláno mimořádně, jakmile bude k dispozici územní souhlas k provedení rekonstrukce.
10.
Projednání a schválení závěrečného účtu Regionálního svazku obcí Bohdanečsko za rok 2015.
11.
Informace starostky obce a členů OZ o činnosti v obci za I. čtvrtletí roku 2016.
- dokončení čištění struhy směr od Vondráčků k lesu (práce provádělo Povolí Labe s. p.)
montáž dveří na místním hřbitově (márnice), dosázení a úprava tújí kolem oplocení hřbitova,
zhotovení vývěsní skříňky u vchodu na hřbitov
- nákup a montáž zvedacího zařízení na koš (traktor - sekačka)
- vykácení dubu (nebezpečí vyvrácení) v lese u malého rybníčka zajistil ing. V. Maxa
- zakrytí kanalizačních vpustí dřevěnými víky (směrem k Dolanům - hrozilo nebezpečí úrazu)
- zajištění výletu pro děti a dospělé do parku „Mirakulum“ Milovice dne 14. 5. 2016 – informace na
vývěsce u obchodu a u p. Pokorné V.
-

Všechny prováděné akce jsou zdokumentovány a vyvěšeny na webových stránkách Obce Rohoznice.

Usnesení:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:




informace o činnosti za první čtvrtletí 2015 dle bodu 11
informace o převodu pozemků do vlastnictví obce dle bodu 7
informace o schválení uzavřené veřejnoprávní smlouvy dle bodu 4

Zastupitelstvo obce schvaluje:








závěrečný účet obce Rohoznice za rok 2015, vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez
výhrad
účetní závěrku obce Rohoznice za rok 2015
výsledek hospodaření obce Rohoznice za rok 2015 ve výši 850 357,30 Kč
převod výsledku hospodaření obce Rohoznice ve výši 850 357,30 Kč na syntetický účet 432 –
výsledek hospodaření předchozích účetních období
uzavření darovací smlouvy s Oblastní charitou Pardubice, se sídlem V Ráji 732, Pardubice,
IČ 46492160, na částku 3 000 Kč
změnu rozpočtu – 2. rozpočtové opatření 2016
závěrečný účet RSOB Bohdanečsko za rok 2015

Hlasování u všech sedmi bodů:

PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0

Příští jednání obecního zastupitelstva se koná dne 8. 6. 2016 v 19:00 hodin.
Ověřovatelé:

Špatenka Karel
Pokorná Věra

Zapsala:

Štumrová Bohuslava

