ZÁ PI S

č. 1 / 2016

z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 17. 2. 2016 v 19:00 hodin
Přítomni:

Smolíková A., Bc. Halbich V., Pokorná V., Sůrová E., Šafařík F., Štumrová B.

Omluven:

Špatenka K.

Hosté:

Beňková R., Beněk R. ml.,Beněk R. st.

Program:
1/ Odměny zastupitelstva dle novely NV č. 37/2003 Sb.
2/ Plnění rozpočtu k 31. 12. 2015
3/ Vyúčtování veřejnoprávní smlouvy
4/ 1. změna rozpočtu roku 2016
5/ Smlouva o poskytnutí dotace - Myslivecké sdružení Bukovka-Hájek
6/ Zápis z kontrolního výboru
7/ Smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sokol Rohoznice
8/ Výroční zpráva
9/ Schválení dodatku č. 1/2016 SOP Přelouč
10/ Veřejnoprávní smlouva
11/ Smlouva o dílo na poradenskou činnost
12/ Polní cesta Na Víně
13/ III. etapa rekonstrukce osvětlení
14/ Objekt stavby na hřišti
15/ Různé

1. Odměny členům zastupitelstva od 1. 3. 2016
ZO projednalo navýšení odměn v rozsahu 3 % za výkon funkce členů zastupitelstva podle
vydaného nařízení vlády č. 352/2015 (ze dne 14. 12. 2015), kterým se mění nařízení vlády č.
37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstva. Zastupitelstvo stanovuje
měsíční odměnu za výkon ve funkci neuvolněného starosty, neuvolněného místostarosty,
neuvolněného zastupitele a za výkon ve funkci člena výboru a předsedy výboru
neuvolněnému zastupiteli a to ve výši dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 352/2015 Sb.
Odměna je stanovena od 1. 3. 2016 v hrubé výši takto:
Odměna neuvolněnému starostovi:
20 046 Kč
Odměna neuvolněnému místostarostovi:
12 178 Kč
Odměna neuvolněnému zastupiteli:
491 Kč
Odměna neuvolněnému zastupiteli za funkci člen výboru:
800 Kč
Odměna neuvolněnému zastupiteli za funkci předseda výboru:
1 130 Kč
2. Plnění rozpočtu k 31. 12. 2015
Rozpočet roku 2015 byl schválen ve výši celkových příjmů 2 458 280 Kč a výdajů 3 124
280 Kč. Financování (rozdíl mezi příjmy a výdaji) ve výši 666 000 Kč, v této částce byl
rozpočtován příjem úvěru na financování investiční akce – Rekonstrukce veřejného
osvětlení II. etapa ve výší 800 000 Kč a rozpočtovány splátky jistiny úvěru ve výši 134 000 Kč.
V průběhu roku bylo schváleno 6 rozpočtových opatření, na základě kterých byl rozpočet
příjmů zvýšen o 296 670 a rozpočet výdajů byl zvýšen o 296 670 Kč.
Celkové příjmy rozpočtu k 31. 12. 2015 byly plněny ve výši 3 086 404,04 Kč tj. 112 %
k rozpočtu. Na plnění příjmů v této % výši mají hlavně vliv přijaté příjmy ze sdílených daní,
které k 31. 12. 2015 byly ve výši 2 671 744,71 Kč, což je 86,5 % celkového rozpočtu
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příjmů.
V příjmech byla přijata dotace:
 neinvestiční podpora na provoz prodejny v obci od Pardubického kraje z programu
obnovy venkova výši 51 tis Kč (jedná se o příspěvek na energie)
 investiční dotace na Rekonstrukci veřejného osvětlení v obci od Pardubického kraje a to
ve vši 100 tis Kč
 neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na následnou péči akce Výsadba izolační zeleně
II. v k. ú. Rohoznice ve výši 8,58 tis Kč.
Celkové výdaje rozpočtu k 31. 12. 2015 byly plněny ve výši 2 731 207,85 Kč tj. 80 %
schváleného rozpočtu výdajů roku 2015. Běžné (provozní výdaje) byly plněny ve výši 76 %
rozpočtu výdaje tj. 1 923 942,85 Kč a investiční výdaje byly plněny ve výši 807 265 Kč t.j.
ve výši 90 % rozpočtu výdajů roku 2015.
Finanční hospodaření skončilo finančním přebytkem ve výši 355 196 Kč. Investičními výdaj
byl v roce 2015 čerpán investiční úvěr v celkové výši 787 065 Kč. K datu 31. 12. 2015 byla
z úvěru splacena jistina ve výši 133 338 Kč (zůstatek ke splacení ve výši 653 727 Kč).
Stav finančních prostředků na účtu obce k datu 31. 12. 2015 ve výši 2 157 104,22 Kč
3. Vyúčtování veřejnoprávní smlouvy
Krajská knihovna v Pardubicích na základě Veřejnoprávní smlouvy uzavřené dne 30. 6.
2015 zaslala vyúčtování poskytnuté dotace. Dotace z rozpočtu obce byla poskytnuta ve výši
500 Kč dne 10. 8. 2015. Obec Rohoznice je sdružena s obcemi Přepychy, Přelovice a Voleč.
Celkový příspěvek od všech čtyř obcí byl 2 388 Kč, a za tuto částku bylo nakoupeno 11
svazků knih.
4. Změna rozpočtu roku 2016 – 1. rozpočtové opatření
popis
příjmy celkem

Rozpočet 2016
(25. 11. 2015)

Rozpočet po
změnách

1 RO

2 559 190 Kč

24 000 Kč

2 583 190 Kč

daňové příjmy - rozp.položky 1xxx

2 363 600 Kč

0 Kč

2 363 600 Kč

nedaňové příjmy - rozp.položky 2xxx

140 590 Kč

24 000 Kč

164 590 Kč

Přijaté transfery (dotace) rozpoč.položky 4xxx

55 000 Kč

0 Kč

55 000 Kč

výdaje celkem

2 772 190 Kč

24 000 Kč

2 796 190 Kč

provozní výdaje - rozpočt.položky 5xxx

2 232 190 Kč

14 000 Kč

2 246 190 Kč

investiční výdaje - rozpoč.položky 6xxx

540 000 Kč

10 000 Kč

550 000 Kč

Kč

213 000 Kč

Financování
zapojení prostředků z minulých let

- 213 000 Kč
480 000 Kč

480 000 Kč

0
Kč

0 Kč

- 267 000 Kč

- 267 000 Kč

213 000 Kč

213 000 Kč

přijaté dlouhodobé půjčené
prostředky (položka 8123)
uhrazené splátky dlouhodobých
přijatých prostředků (položka 8124)
financování celkem

0

První změnou rozpočtu dochází ke zvýšení příjmu o 24 000 Kč, tj. příjmy celkem
jsou 2 583 190 Kč (rozpočtovaný příjem na přijatý nájem z nebytových prostor č. p. 100 12 měsíců x 2 000 Kč).
Výdaje jsou zvýšeny o 24 000 Kč, tj. výdaje celkem činí 2 796 190 Kč.
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Úpravy ve výdajích rozpočtu:
+ 20 000 Kč nákup externího disku a NTB pro úřad
+ 2 500 Kč zvýšení členského příspěvek do RSO Bohadanečsko na rok 2015
+ 10 000 Kč na nákup pytlů na tříděný odpad pro občany obce
+ 10 000 Kč na nákup materiálu na opravu herních prvků na hřišti
+ 1 100 Kč na pohoštění při výroční schůzi SDH v roce 2015
+ 1 600 Kč nákup kanálového krtka na čištění trubek
+ 29 600 Kč na zvýšení odměn členům zastupitelstva z důvodu novely nařízení č. 37/2003
+ 10 000 Kč nákup části pozemku z p. č. 51/1 a na náklady spojené s nákupem (vklad,
znalecký posudek, sepsání smlouvy)
+ 5 000 Kč OON v činnosti úřadu
- 40 000 Kč položky za elektřinu podle jednotlivých odběrných míst z důvodu došlého
vyúčtování za rok 2015 a došlo ke snížení záloh na rok 2016
- 25 800 snížení předpokládané rezervy na neočekávané výdaje

5. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce – příjemce dotace MS Bukovka - Hájek
Myslivecké sdružení Bukovka - Hájek požádalo dne 22. 1. 2016 o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce na rok 2016 o částku ve výši 5 000 Kč na dokončení výroby pozorovacího
zařízení. V roce 2015 byla Mysliveckému sdružení Bukovka Hájek poskytnuta dotace ve
výši 5 000 Kč na výrobu pozorovacího zařízení. Vyúčtování poskytnuté dotace bylo
sdružením předloženo dne 18. 11. 2015. Dotace byla využita na výrobu horní části
pozorovacího zařízení a sdružení předložilo doklady na celkovou částku 5 696 Kč.
6. Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 16. 2. 2016
Zastupitelstvo bylo seznámeno se zápisem z jednání kontrolního výboru ze dne 16. 2. 2016.
7. Poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Sokol Rohoznice
Tělovýchovná jednota Sokol Rohoznice požádala dne 8. 2. 2016 o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce na rok 2016 ve výši 6 000 Kč na pořádání sportovních a společenských akcí
v roce 2016.
8. Výroční zpráva - poskytování informací
Byla projednána Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona
č.106/1990 Sb.
9. Schválení dodatku č. 1/2016 ke smlouvě č. 69/02
Obecní zastupitelstvo schvaluje „Dodatek č.1/2016“ ke smlouvě č. 69/02 uzavřený za
účelem odvozu komunálního odpadu společností SOP a.s. Přelouč.
10. Veřejnoprávní smlouva na odchyt psů
Obecní zastupitelstvo schvaluje uzavření „Veřejnoprávní smlouvy“ č. 6/2016 – 00018 s
městem Lázně Bohdaneč se zaměřením na odchyt toulavých a nebezpečných psů ve smyslu
zákona č. 553/1991 Sb.
11. Smlouvy o dílo
Zajišťování poradenské činnosti pro rok 2016 podrobně specifikováno ve Smlouvě o dílo
mezi Kateřinou Korejtkovou a Obcí Rohoznice – schválena odměna 20 000 Kč / rok 2016.
12. Polní cesta P03 Na Víně
V souvislosti se zpřístupněním přilehlých pozemků bylo schváleno po KPÚ vybudování
Polní cesty P03 Na Víně na pozemku p. č. 1016 a p. č. 262/10 k. ú. Rohoznice, která bude
hrazena ze státních prostředků (Státního pozemkového úřadu). Proběhlo jednání za účasti
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zástupců obce Rohoznice a SPÚ, doba realizace stavby nejpozději na jaře 2017. Vyhotovený
projekt je nutno aktualizovat, dále je třeba odkoupit cca 10 m2 pozemku p. č. 51/1 v k. ú.
Rohoznice ve vlastnictví firmy AGRESS s. r. o, z důvodu dobudování cesty až k silnici.
13. III. etapa rekonstrukce veřejného osvětlení
Zpráva o připravované akci III. etapa rekonstrukce veřejného osvětlení - směr od křižovatky
k Dolanům. Postup prací - projednání územního souhlasu, nabídky pro realizaci, výběr
dodavatele ve výběrovém řízení, předpokládaná doba rekonstrukce v měsíci 07-09/2016.
14. Objekt kabin TJ SOKOL č. p. 100 na hřišti
Obecní zastupitelstvo jednalo o dokončení kolaudačního řízení v návaznosti změny užívání
objektu této budovy. Dohoda o provedení drobných stavebních úprav za účasti spolku TJ
Sokol Rohoznice (práce) a finančního příspěvku obce (materiál).
15. Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí příspěvku Krajské knihovně
Obecní zastupitelstvo schválilo finanční příspěvek Krajské knihovně Pardubice ve výši 500
Kč na obnovu výměnného fondu knihoven jako v loňském roce.
16. Různé
Obecní zastupitelstvo jednalo o likvidaci použité chodníkové dlažby, dosázení tújí kolem
hřbitova, pořízení informační tabule na místním hřbitově, parkování motorových vozidel na
obecních prostranstvích, dokončení odtoku vody u lesa, likvidaci chodníků levá stana od
Málků na konec obce, průběhu prací čištění struhy pod lesem, oprava a údržba malých
herních prvků na hřišti, přistavení kontejneru na likvidaci a odvoz větví od 1. 3. 2016.
Usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje:
 odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva s platností od 1. 3. 2016 dle
vydaného nařízení vlády č. 352/2015 v platném v maximální výši.
 změnu rozpočtu – 1. rozpočtové opatření 2016 dle bodu 4 zápisu
 smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce na aktivity spojené s ochranou
životního prostředí a péčí o přírodu v k. ú. Rohoznice – příjemce dotace Myslivecké
sdružení Bukovka Hájek o. s., sídlo: Bukovka, 533 41 Lázně Bohdaneč ve výši 5 000 Kč
 smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce na společenské akce pořádané
v roce 2016 – příjemce dotace Tělovýchovná jednota Sokol Rohoznice ve výši 6 000 Kč
 Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č.106/1990 Sb.
 Dodatek č. 1/2016 ke smlouvě č. 69/02 se společností SOP a. s. Přelouč na odvoz KO
 uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. 6/2016–00018 na odchyt toulavých a nebezpečných psů
mezi Městem Lázně Bohdaneč a Obcí Rohoznice
 Smlouvu o dílo na poradenskou činnost pro rok 2016 s VN Konzult Lázně Bohdaneč
 odkoupení části pozemku p. č. 51/1 od společnosti AGRESS s. r. o. za účelem výstavby
Polní cesty P03 Na Víně
 provedení drobných stavebních úprav v budově č. p. 100 Kabiny TJ Sokol
 uzavření Veřejnoprávní smlouvy s Krajskou knihovnou Pardubice na poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 500 Kč na obnovu výměnného fondu knihoven pro rok 2016
Hlasování u všech jedenácti bodů:

PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0
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Zastupitelstvo obce stanovuje:
 měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněnému starostovi, neuvolněnému místostarostovi,
neuvolněnému předsedovi výboru, neuvolněnému členu výboru, neuvolněnému členu
zastupitelstva vždy v maximální výši dle platné přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů
Hlasování u tohoto bodu:

PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 plnění rozpočtu obce k 31. 12. 2015
 vyúčtování veřejnoprávní smlouvy – příjemce Krajská knihovna v Pardubicích
 zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 16. 2. 2016
 informace o realizaci Polní cesty P03 Na Víně
 informace o připravované realizaci rekonstrukce III. etapy veřejného osvětlení
 informace o dokončení kolaudace budovy č. p. 100 Kabiny TJ Sokol
 podněty a připomínky dle bodu 15 zápisu

Příští jednání Obecního zastupitelstva se koná dne 13. 4. 2016 v 19:00 hodin.

Zapsala:

Štumrová Bohuslava

Ověřovatelé:

Pokorná Věra
Sůrová Eva

Alena
Smolíková
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Digitálně podepsal
Alena Smolíková
Datum: 2016.03.07
22:23:15 +01'00'

