ZÁPIS

č. 5 / 2015

z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 9. 2015 v 19:00 hodin
Přítomni:

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

Šafařík Fr.
Hosté:

Beňková R., Kadlecová M., Hvězdová N., Ing. Branda L., Beněk R. st., Beněk R. ml.,
Beněk J., Mayer V. ml., Šedivka V., Mlejnková L., Juřica P., Šafaříková J.

Program:

1/ Záměr obce pronajmout nemovitost č. p. 100
2/ Zpráva o vyúčtování akce Rekonstrukce veřejného osvětlení II. etapa
3/ Zpráva SDH a JPO
4/ Plnění rozpočtu k 31. 8. 2015
5/ 5. změna rozpočtu 2015
6/ Poplatek za hrobové místo 2016
7/ Projednání zápisu finančního výboru
8/ Vyjádření k záměru stavby
9/ Odvodnění cesty od lesa
10/ Vypracování povodňového plánu obce Rohoznice
11/ Žádost o dotaci z POV na rok 2016
12/ Radarové měřiče rychlosti
13/ Schválení aktualizace POV
14/ Výměna střešních oken v budově OÚ
15/ Nabídka na vánoční strom
16/ Parkování vozidel firmy ATECH
17/ Hřbitov – výměna kohoutu, dosazení tújí

ad 1)
Zastupitelstvo obce Rohoznice projednalo a schválilo zveřejnit záměr pronajmout nemovitost
č. p. 100 v tomto znění:
Obec Rohoznice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronajmout budovu č. p. 100, která se nachází
na pozemku p. č. 129, katastrální území 740527 Rohoznice (zapsané na listu vlastnictví LV č.
10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Pardubice).
Pronájem budovy je podmíněn zachováním stávající funkcionality jednotlivých místností (viz
příloha), tzn. šaten, umývárny, sprchy, místnost pro rozhodčího, všech WC a jejich bezplatné
užívání pro potřeby organizace TJ Sokol Rohoznice, IČ 46497978. V místnosti
„KLUBOVNA" je možné provozovat občerstvení – hostinskou činnost, a to pouze za
předpokladu splnění všech legislativních podmínek spojených s touto činností.
Zájemci o pronájem se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své písemné nabídky do 26.
9. 2015, 19:00 hodin, Obecnímu úřadu Rohoznice.
Tento záměr byl schválen zastupitelstvem obce Rohoznice na svém jednání dne 9. 9. 2015,
usnesením č. 5/2015.
Dle výsledku bude obecní zastupitelstvo svoláno na mimořádné jednání k projednání a
posouzení došlých nabídek.

ad 2)
Zpráva účetní obce paní Beňkové Renaty o závěrečném vyúčtování akce Rekonstrukce
veřejného osvětlení II. etapa (směr od družstva k lesu + vedení pod křižovatkou).
Celkové výdaje na akci byly ve výši 807 265 Kč (z toho provedené práce 787 065 Kč,
správní poplatky 11 000 Kč a PD ke stavebnímu povolení 9 200 Kč). Přijatá dotace ve výši
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100 000 Kč od Pardubického kraje z Programu obnovy venkova pokryla 12,38 % celkových
výdajů akce. Na akci byl čerpán úvěr od České spořitelny a.s. v celkové výši 787 065 Kč.
Dodavatelem díla byla firma ELPO s. r. o, Hrochův Týnec.
Návrh paní Hvězdové N. - prodloužení doby svícení po celou noc – zjistíme možnosti svícení
přes jedno nebo dvě světla v noci u dodavatelské firmy.

ad 3)
Zpráva Sdružení dobrovolných hasičů (SDH) a Jednotky požární ochrany (JPO) obce
Rohoznice o činnosti od 1. 1. 2015 a podání žádosti o zvýšení finančního příspěvku na rok
2015 (na lékařské prohlídky a registrační poplatek za členy, nákup vybavení ). OZ schvaluje
navýšit finanční příspěvek SDH a JPO pro rok 2015 o 5 500 Kč.
ad 4/
Plnění rozpočtu k 31. 8. 2015
popis
příjmy celkem

Upravený rozpočet
2015

% plnění
Plnění 8/2015
2 062 856,84

2 717 750 Kč Kč

76 %

1 747 890,32
daňové příjmy - rozp.položky 1xxx

nedaňové příjmy - rozp.položky 2xxx
dotační tituly - rozpoč.položky 4xxx

2 348 560 Kč Kč

74 %

127

702,52

187

264,00

154 690 Kč Kč

83 %

214 500 Kč Kč

87 %

2 124 377,08
výdaje celkem

3 383 750 Kč Kč

63 %

1 317 112,08
provozní výdaje - rozpočt.položky 5xxx

2 483 750 Kč Kč

investiční výdaje - rozpoč.položky 6xxx
financování

900 000 Kč Kč
- 666 000 Kč

53 %

807 265,00
90 %

- 61 520,24 Kč

Stav prostředků na běžném účtu k 31. 8.2015 byl 1 796 067,56 Kč.
ad 5/
Rozpočtové opatření roku 2015 číslo 5
5. změnou rozpočtu 2015 dochází pouze k uvolnění rozpočtové rezervy v celkové výši 37
600 Kč na níže uvedené výdaje. Rozpočtová rezerva je k datu ve výši 356 690 Kč, a z této
částky je uvolněno:
- 15 000 Kč – nákup PC (výměna za nefunkční PC)
- 5 000 Kč – sankce jiným rozpočtům (2 499 Kč porušení rozpočtové kázně a 2 499
Kč penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně) na základě
kontroly FÚ pro Pardubický kraj na dotaci přijatou v roce 2009 od MMR
prostřednictvím Pardubického kraje na Typový projekt CzechPoint. Kontrolou
byly z celkových výdajů označeny nezpůsobilé výdaje ve výši 1 700 Kč za
rozšířené komunikační služby a byla vypočtena částka ve výši 799 Kč jako odvod
1% z poskytnuté částky dotace za pozdní úhradu faktury. Zjištění je uvedeno ve
Zprávě o daňové kontrole čj. 1129703/15/2800-31471-602986.
- 5 500 Kč - na činnost sboru dobrovolných hasičů a jednotky požární ochrany (na
lékařské prohlídky a registrační poplatek za členy, nákup vybavení)
- 12 100 Kč – na povodňový plán obce
Zůstatek rozpočtové rezervy po výše uvedených úpravách v rozpočtu je 319 090 Kč.
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ad 6/
ZO stanovuje od 1. 1. 2016 cenu za nájem za pozemek z hrobového místa na 5 Kč/1m2 a rok
a cenu za služby spojené s nájmem hrobového místa na 21 Kč/1m2 a rok. Cena za nájem je
stanovena v souladu s výměrem MF 1/2012, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými
cenami, kde je stanoven maximální výše nájmu 20 Kč/1m2 a rok za pozemky užívané pro
účely hrobových míst. Cena za služby spojené s nájmem hrobového místa je stanovena
propočtem skutečně vynaložených výdajů v rozpočtu obce za období 2011 – 2015.
ad 7/
ZO bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 10. 8. 2015. FV projednal
plnění rozpočtu k 31. 7. 2015 a FV navrhuje ke schválení ZO cenu za nájem z pozemku
z hrobového místa na 5 Kč/m2 a rok a cenu za služby spojené s nájmem hrobového místa na
21 Kč/m2 a rok.
ad 8/
Atelier architektury Ing. Arch. Jan Mádlík požádal na základě zplnomocnění investora, firmy
PLAST komplet s. r. o. Pardubice, o vyjádření z hlediska souladu záměru stavby a přístavby
objektu recyklační linky plastů na st. p. č. 96 a p. p. č. 68/16 v objektu bývalého kravína s
územním plánem obce. OZ se k této problematice dvakrát mimořádně sešlo a odeslalo
písemné vyjádření s tím, že uvedený záměr stavby není v rozporu s územním plánem obce
Rohoznice při dodržení podmínek stanovených v územním plánu obce Rohoznice.
ad 9/
Informace o provedeném odvodnění cesty k lesu, kde docházelo v době přívalových dešťů k
zaplavování dvorků a vjezdů obytných domů na konci obce. Cesta směrem od Blyštice z
kopce dolů byla stržena a spád sveden do lesa. Vzhledem k tomu, že provedení není ještě
uspokojivé, bude provedena další úprava terénu.
ad 10/
Obec Rohoznice je povinna dle ustanovení §§ 71 a 78 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách
předložit nejpozději do 31. 10. 2015 vodoprávnímu úřadu Magistrátu města Pardubice
povodňový plán obce. Na základě jednání starostky obce se dvěma firmami (Envipartner
Brno – cena cca 30 tis. Kč, Adonix Pardubice – cena cca 10 tis. Kč) OZ schvaluje zadání
vypracování tohoto projektu ve zjednodušené formě firmě Adonix s. r. o. Pardubice s cenou
pro realizaci ve výši do 10 tis. Kč.
ad 11)
Obec Rohoznice podá pro rok 2016 opět žádost o dotaci z Programu obnovy venkova.
Budeme žádat o příspěvek na další, již III. etapu rekonstrukce veřejného osvětlení v úseku od
křižovatky k Dolanům.
ad 12)
OZ zamýšlí pořídit dva radarové měřiče rychlosti, a sice na vjezdu do obce od směru Křičeň
a na vjezdu obce od směru Osičky. Podali jsme projektový záměr na tuto akci v rámci MAS
Bohdanečsko a hledáme další možnosti získání finančního příspěvku. Jedná se hlavně o
bezpečnost u místního hřiště.
ad 13/
Obecní zastupitelstvo schvaluje aktualizaci POV obce Rohoznice s platností do 31. 12. 2016.
Nový Program rozvoje obce je již rozpracován (firma VN konzult), ale jeho dokončení se
vzhledem k legislativním problémům posune do roku 2016.
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ad 14/
OZ schválilo výměnu střešních oken v budově obecního úřadu. Okny zatéká. Zastupitelstvo
pověřuje místostarostu Bc. Halbicha obstaráním cenových nabídek.
ad 15/
Paní Volejníková Věra nabídla obci poskytnutí vánočního stromu za jeho pokácení. Pan
Šafařík je pověřen zastupitelstvem k prohlédnutí stromu a zjištění, je-li pro tuto potřebu
vhodný.
ad 16/
Zastupitelstvo obce projednalo projevenou nespokojenost občanů s parkováním vozidel firmy
ATECH v zeleném pásu při silnici směrem od firmy ke křižovatce. Komunikace se tím velmi
zúžila a projetí dvou velkých vozidel je nemožné. Prozatím upozorníme firmu ATECH na
tento nešvar – pověřen je pan Špatenka. V případě, že se situace nezlepší, budeme ji nuceni
řešit s majitelem silnice Krajským úřadem Pardubice – správcem SUS Pardubice.
ad 17/
Zastupitelstvo obce projednalo záměr dosadit uhynulé túje kolem plotu hřbitova. Zároveň
schválilo výměnu vodovodního kohoutu za pákový (stávající jde velice těžko ovládat).
Usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 zprávu účetní obce o závěrečném vyúčtování investiční akce Rekonstrukce veřejného
osvětlení II. etapa
 zprávu SDH a JPO obce Rohoznice o činnosti v roce 2015
 zprávu účetní obce o plnění rozpočtu ke dni 31. 8. 2015
 zápis z jednání finančního výboru dne 10. 8. 2015
 zprávu o výsledku provedeného odvodnění od lesa (regulačních svodů)
 informaci o zamýšleném pořízení radarových měřičů rychlosti
 nabídku na poskytnutí vánočního stromu
 informaci o nevhodném parkování vozidel firmy ATECH

Zastupitelstvo obce schvaluje:
 záměr obce pronajmout budovu č. p. 100 – kabiny na hřišti TJ Sokol
 zvýšení finančního příspěvku SDH a JPO Rohoznice o částku 5 500 Kč
 rozpočtové opatření roku 2015 číslo 5
 cenu za nájem za pozemek z hrobového místa ve výši 5 Kč/m2 a rok a cenu za služby
spojené s nájmem hrobového místa ve výši 21 Kč/m2 a rok s platností od 1. 1. 2016
 odeslání vyjádření k záměru stavby (rekonstrukce a přístavby bývalého kravína)
 zadání vypracování povodňového plánu obce firmě Adonix s. r. o., Pardubice
 podání žádosti o dotaci z POV na akci Rekonstrukce veřejného osvětlení III. etapa
 aktualizaci Programu obnovy venkova obce Rohoznice s platností do 31. 12. 2016
 výměnu střešních oken v zasedací místnosti budovy obecního úřadu
 záměr dosadit uhynulé túje kolem plotu hřbitova a výměnu vodovodního kohoutu
Hlasování u všech deseti bodů:

PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0
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Příští zasedání Obecního zastupitelstva se koná dne 4. 11. 2015 v 19:00 hodin.
Ověřovatelé: Špatenka Karel
Pokorná Věra

Zapsala:

Štumrová Bohuslava

Alena
Smolíková
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Digitálně podepsal Alena Smolíková
DN: cn=Alena Smolíková, o=Obec
Rohoznice, ou=starostka,
email=obec@rohoznice.cz, c=CZ
Datum: 2015.09.16 21:07:23 +02'00'

