ZÁPIS

č. 9 / 2014

z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 12. 11. 2014 v 19:00 hodin
Přítomni :

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

Hosté :

Beňková R.

Program:
1/ Izolační zeleň II - smlouva
2/ Rekonstrukce osvětlení II. etapa
3/ 5. rozpočtové opatření
4/ Výběr dodavatele garážových vrat
5/ Nákup malé sekačky
6/ Investice na rok 2015
7/ Dotaz a stížnost

ad 1)
ZO projednalo a schválilo uzavření smlouvy č. 14179706 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí na akci
Výsadba izolační zeleně II v k.ú. Rohoznice.
ad 2)
ZO projednalo a schválilo uzavření smlouvy o přijetí úvěru v roce 2015 dle nabídky České
spořitelny, a.s. do výše 800 tis. Kč na financování akce Rekonstrukce veřejného osvětlení
II. etapa v části obce od AGRODRUŽSTVA směrem k lesu.
ad 3)
Účetní obce paní Beňková R. předložila k projednání návrh 5. změny rozpočtu obce na rok
2014, která vychází z celkového čerpání výdajů, plnění příjmů a předpokládané skutečnosti
plnění rozpočtu do konce roku.
A) Návrh 5. změny rozpočtu na rok 2014
Navržená změna rozpočtu vychází z celkového čerpání výdajů, plnění příjmů a přepokládané
skutečnosti plnění rozpočtu do konce roku. Příjmy rozpočtu roku 2014 jsou upraveny na
celkovou částku 3 545 562 Kč.
Jedná se o zvýšení příjmů o 207 545 Kč a to:
a) + 160 000 Kč – sdílené daně tj. daň z příjmů FO ze ZČ, daň z příjmů PO a DPH
b) + 20 000 Kč – účelová dotace na volby do zastupitelstva obcí (jedná se o dotaci
s finančním vypořádáním Pardubickému kraji)
c) + 7 250 Kč – přijaté přeplatky za vyúčtování odběru elektřiny za rok 2013 – hřiště a
obecní dům
d) + 1 500 Kč – prodej vyřazeného traktůrku (schválený prodej ZO dne 24. 9. 2014)
e) + 34 600 Kč – náhrada za třídění odpadu (fakturace EKO KOM)

V rámci rozpočtového opatření dochází k úpravě přijaté dotace ze SFŽP – je upřesněna
skutečnost na základě smlouvy a snižují se dotační příjmy o -15 805 Kč.

Výdaje rozpočtu roku 2014 jsou upraveny na celkovou částku 4 554 022 Kč, a jedná se
o zvýšení výdajů ve výši 207 545 Kč, z toho:
+ 164 745 Kč – rezerva na výdaje (rezerva v rozpočtu),
+ 65 000 Kč – vrata ke garážím na obecním úřadě. Byla provedena poptávka u 11 firem
a finanční rozsah předložených nabídek se pohyboval v rozmezí 45 tis. Kč - 98 tis. Kč.
Byla vybrána dodavatelská firma Garážová vrata Šavrda Staré Čívice s cenovou
nabídkou 57 000 Kč. Současně s výměnou vrat musí být upravena elektroinstalace –
náklady cca ve výši 8 000 Kč
V rámci rozpočtového opatření dochází ke snížení provozních výdajů a to v rámci přesunů
mezi rozpočtovými položkami o – 22 200 Kč .
V rámci přesunů prostředků mezi jednotlivými položkami jsou v rozpočtu zahrnuty nákupy,
které je možné realizovat ještě do konce roku:
- nákup tiskárny a UPS 11 000 Kč
- nákup softwarů od firmy Gordic s.r.o. – 3 moduly (Kniha došlých faktur,
Komunikace s bankou a Mzdy) ve výši 15 600 Kč
- nákup náhradních dílů na oprava traktůrku – 20 000 Kč.
pozn.: nákup sekačky bude realizován v příštím roce.

Tabulka – 5. rozpočtové opatření

Schválený
rozpočet 2014
(20.11.2013)

rozpočet po 4
RO

návrh 5 RO
(11/2014)

2 218 600,00 Kč
2 132 500,00 Kč

3 338 017,00 Kč
2 167 710,00 Kč

207 545,00 Kč
160 000,00 Kč

3 545 562,00 Kč

86 100,00 Kč

166 480,00 Kč

43 350,00 Kč

209 830,00 Kč

dotační tituly - rozpoč.položky 4xxx
výdaje celkem

- Kč
2 218 600,00 Kč

1 003 827,00 Kč
4 346 477,00 Kč

4 195,00 Kč
207 545,00 Kč

1 008 022,00 Kč
4 554 022,00 Kč

provozní výdaje - rozpočt.položky
5xxx

2 158 600,00 Kč

3 055 977,00 Kč

207 545,00 Kč

3 263 522,00 Kč

60 000,00 Kč

1 290 500,00 Kč

- Kč

1 290 500,00 Kč

-

1 008 460,00 Kč

popis
příjmy celkem
daňové příjmy - rozp.položky 1xxx
nedaňové příjmy - rozp.položky
2xxx

investiční výdaje - rozpoč.položky
6xxx
financování

Kč -

-

Kč -

Rozpočet po 5 RO
2 327 710,00 Kč

1 008 460,00 Kč

Čerpání rozpočtu k 31. 10. 2014 viz celková tabulka

K 31. 10. 2014 byl zůstatek na běžném účtu ve výši 1 147 181,80 Kč. Plnění příjmů ve
výši 3 545 562 Kč (tj. 72 % upraveného rozpočtu) a plnění výdajů ve výši 4 554 022 Kč
(tj. 63% upraveného rozpočtu) - rozpad podle nejvyššího druhového třídění položek
uveden v tabulce níže. K uvedenému datu uhrazeny faktura za výměnu oken na obecním
úřadu, rekonstrukce VO I. etapa. Do konce roku zbývá z větších akcí uhradit fakturu za
realizaci výsadby izolační zeleně ve výši 779 tis Kč + technický dozor na akci ve výši 6
tis Kč.
Do příjmu rozpočtu je očekáváno plnění (do konce roku) dotace na realizaci výsadby
izolační zeleně ve výši 723 tis Kč.+

Tabulka – plnění rozpočtu k 31. 10. 2014

popis
příjmy celkem
daňové příjmy - rozp.položky
1xxx

Schválený
rozpočet 2014
(20.11.2013)

Rozpočet po 5
RO

Plnění rozpočtu k
31.10.2014

% plnění k
navržené 5
rozpočtové
změně

2 218 600,00 Kč

3 545 562,00 Kč

2 547 116,85 Kč

72%

2 132 500,00 Kč

2 327 710,00 Kč

2 114 657,16 Kč

91%

86 100,00 Kč

209 830,00 Kč

156 875,69 Kč

75%

dotační tituly rozpoč.položky 4xxx
výdaje celkem

- Kč
2 218 600,00 Kč

1 008 022,00 Kč
4 554 022,00 Kč

275 584,00 Kč
2 865 862,37 Kč

27%

provozní výdaje rozpočt.položky 5xxx

2 158 600,00 Kč

3 263 522,00 Kč

1 576 307,29 Kč

48%

60 000,00 Kč

1 290 500,00 Kč

1 289 555,08 Kč

100%

nedaňové příjmy rozp.položky 2xxx

investiční výdaje rozpoč.položky 6xxx
financování

-

Kč -

1 008 460,00 Kč -

318 745,52 Kč

B. Schválení smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci OPŽP
Dne 7. 11. 2014 byl doručen na úřad návrh smlouvy č. 14179706 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí na
realizace akce Výsadba izolační zeleně II. V k.ú. Rohoznice. Dle zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích (obecním zřízení) §85 - ZO rozhoduje o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.
Hlavní body smlouvy:
a) SFŽP poskytuje dotaci ve výši 732 383,10 Kč na spolufinancování akce ve výši 90 %
způsobilých výdajů a to 5 % z prostředků SR a 85 % z prostředku EFRR –
Evropského fondu regionálního rozvoje.
b) 10 % způsobilých výdajů je hrazeno ze zdrojů příjemce (obce)
c) Způsobilé výdaj akce jsou ve výši 813 759 Kč (rok 2014 - 803 469 Kč – realizace
akce, technický dozor, žádost o dotaci a v roce 2015 - 10 290 Kč následné péče o
kulturu a oplocenku).
d) Výsadbou je realizováno založení a regenerace krajinných prvků o celkové ploše
0,869 ha.
e) Dotace je poskytnuta zálohově do data závěrečného vyhodnocení akce tj do 30. 6.
2016 (první žádost o platbu bude předložena 11/2014 a druhá žádost o platbu bude
předložena do 11/2015)
f) Jako příjemce máme povinnost umožnit zástupcům SFŽP, MŽP, MF, příslušném FÚ
a FŘ, NKÚ, EK, EÚD a dalším kontrolním orgánům dle zákona o finanční kontrole
provádět věcnou, finanční a účetní kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím
dokončení po dobu 10 let, tj. do 30. 6. 2026.
g) Podat SFŽP informaci o provedené kontrole na realizované akci jiným kontrolním
orgánem.
h) Po dobu 10 let od ukončení realizace akce jsme povinní o předmět podpory řádně
pečovat a zajistit jeho funkčnost. Předmět podpory nemůže být převeden na jinou
osobu a ani právně zatížen po dobu 10 let od ukončení akce.
i) Jsme povinni pořizovat průběžnou fotodokumentaci z realizace akce.
j) Jsme povinni předkládat monitorovací zprávy

63%

C. Nabídka České spořitelny a.s., na úvěr ve výši 800 000 Kč
Na vlastní žádost obce byla vypracovaná nabídka Českou spořitelnou a.s. na přijetí úvěru
na realizace akce Rekonstrukce veřejného osvětlení v části obce od Agrodružstva Klas na
konec obce k lesu. U České spořitelny je veden běžný účet.
Nabídka byla vypracovaná na požadované 2 varianty splácení úvěru – s čerpáním do
30. 6. 2015, a to:
a) na dobu splácení 3 let – tj splatnost do 30. 6. 2018,
b) na dobu 5 let. – tj. se splatností do 30. 6. 2020.
Varianta a) – splatnost do 30. 6. 2018
- 36 měsíčních splátek ve výši 22 223 Kč (čtvrtletně 66 669 Kč – ročně 266 676
Kč)
- Fixní úroková sazba 1,49 % p.a.
- Úrok celkem za období spláceni 21 692,31 Kč
- Poplatky za vedení účtu 100 Kč/měsíčně 3.600 Kč
- Poplatek za rezervování zdrojů není uplatněn a není poplatek bance za
zpracování úvěru.

Varianta b) – splatnost do 30. 6. 2020
- 60 měsíčních splátek ve výši 13 334 Kč (čtvrtletně 40 002 Kč - ročně 160 008
Kč)
- Fixní úroková sazba1,55 % p.a.
- Úroky celkem za období splácení 35 142 Kč
- Poplatky za vedení účtu 100 Kč/měsíčně 6 000 Kč
- Poplatek za rezervování zdrojů není uplatněn a není poplatek bance za
zpracování úvěru.
ad 4)
ZO provedlo vyhodnocení cenových nabídek a výběr firmy pro pořízení 2 ks garážových
výklopných vrat s elektrickým pohonem do budovy Obecního úřadu v ceně cca 55 600 Kč
vč. DPH. Byla vybrána firma Vrata-okna Pavel Šavrda, Staré Čívice.
ad 5)
ZO schvaluje pořízení malé sekačky pro údržbu travních ploch. Nákup bude realizován v
jarních měsících příštího roku.
ad 6)
Starostka obce p. Smolíková A. informovala ZO o investičních záměrech v roce 2015:
 výměna střešních oken a oprava fasády na budově Obecního úřadu
 zazdění původního hlavního vchodu v Obecním domě
 rekonstrukce odpadů v Obecním domě (realizace v měsíci březen 2015)
 odvodnění cesty k lesu (po společné domluvě s občany, kterých se problém týká)
 zpevnění části obecního prostoru p.č. 321 před Obecním domem dlažbou (prostor
bude sloužit pro parkování)
 osetí zeleného pásu na pozemku ve vlastnictví Obce Rohoznice, p.č. 1090 k.ú.
Rohoznice (z důvodu protipovodňových opatření) a osazení kanalizačního potrubí u
Vondráčkových zpětnou klapkou

ad 7)
Starostka obce p. Smolíková A. seznámila ZO s doručenou emailovou „Stížností a dotazem“
ze dne 21.10.2014 a 23.10.2014 od paní Ellen Brendlové. S vyjádřením a odpovědí na
stížnost zaslanou starostkou obce dne 22.10.2014 ZO souhlasí. Založeno na Obecním úřadě.

Usnesení
 ZO schvaluje 5. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2014. Rozpočet po navrženém
rozpočtovém opatření je výše příjmů 3 338 017 Kč, ve výši výdajů 4 346 477 Kč a
financování ve výši 1 008 460 Kč (financování je kryto zapojením přebytku
hospodaření z minulých let).
 ZO bere na vědomí informace o plnění rozpočtu k 31. 10. 2014.
 ZO schvaluje smlouvu č. 14179706 o poskytnutí podpory ze Státní fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí na akci Výsadba
izolační zeleně II v k.ú. Rohoznice
 ZO podle § 85, písm. j) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů ,
souhlasí s uzavřením smlouvy o přijetí úvěru od České spořitelny a.s. (IČ 45244782)
do výše 800 000 Kč na financování akce Rekonstrukce veřejného osvětlení II v části
obce od Agrodružstva Klas na konec obce k lesu, se splatností do tří let. Úvěr bude
zajištěn budoucími příjmy obce.
 ZO bere na vědomí Stížnost paní Ellen Brendlové ze dne 21.10.2014 a vyjádření
starostky obce ke stížnosti ze dne 22.10.2014.

Příští zasedání Obecního zastupitelstva se koná dne 10.12.2014 v 19:00 hodin.

Ověřovatelé:

Špatenka Karel
Pokorná Věra

Zapsala:

Štumrová Bohuslava

