ZÁPIS

č. 3 / 2015

z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 6. 5. 2015 v 19:00 hodin
Přítomni :

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

Šafařík Fr.
Hosté :

Program:

Beňková R., Korejtková K.

1/ Program rozvoje venkova
2/ II. etapa rekonstrukce osvětlení
3/ Informace – dětský bazárek
4/ Oprava cesty - místní hřbitov
5/ Žádost firmy Hruška
6/ DS od Ing. Brendla
7/ Prodloužení čerpání úvěru
8/ Plnění rozpočtu k 30. 4. 2015
9/ Darovací smlouva TJ Sokol Rohoznice
10/ Odměna členů zastupitelstva od 06/2015
11/ Rozpočtové opatření roku 2015
12/ Vyjádření ČEZ k funkčnosti transformátorů

ad 1)
Paní Kateřina Korejtková seznámila ZO s návrhem Programu rozvoje venkova, který
zpracovává pro naši obec. Seznámení bylo spojeno s průzkumem členů zastupitelstva. Bude
připravena dokumentace pro zpracování programu rozvoje venkova, kde se budou moci
zastupitelé obce vyjádřit, popřípadě navrhnout další akce pro obec Rohoznice.
ad 2)
Zpráva Vl. Halbicha o průběhu přípravy na II. etapu rekonstrukce osvětlení v obci směr od
Agrodružstva k lesu a renovace rozvodů pod křižovatkou.
ad 3)
Informace p. Sůrové o konání „Dětského bazárku“ v Obecním domě dne 19. 9. 2015.
O průběhu příprav a samotného pořádání bazárku dětského zboží budou vyvěšeny včas
veškeré informace pro místní občany a okolní obce.
ad 4)
ZO schválilo opravu cesty (hlavní cesta u hrobu Jeřábkových) z důvodu propadu zeminy.
Opravu provedl p. Mlejnek L. - faktura o provedení bude dodána, na úhradě nákladů se bude
podílet Obec Rohoznice a rodina Jeřábkova, každý jednou polovinou.
ad 5/
Starostka obce informovala ZO o doručeném dopisu od firmy Hruška ze dne 3. 4. 2015 s
žádostí o každoroční příspěvek ve výši 60 tisíc Kč na provoz prodejny. OZ schválilo
odpověď, kterou starostka zaslala s tím, že se obec již nyní velkou měrou podílí na nákladech
na provoz prodejny od samého počátku jejího otevření, a sice obec hradí veškeré energie
(plyn, elektrickou energii, vodu) a navíc firma neplatí obci žádný nájem, resp. měla by platit
1 Kč ročně. Tyto náklady činí cca 100 tisíc Kč ročně. Dopis založen na Obecním úřadě.

ad 6/
OZ projednalo dopis Ing. Ladislava Brendla doručený DS (datovou schránkou) dne 5. 5. 2015
s připomínkami a požadavky k vyjádření obce na jeho minulý dopis.
Na tento dopis bude reagováno při příštím jednání zastupitelstva (z důvodu pracovní
neschopnosti starostky).
ad 7/
Z důvodu posunutí termínu ukončení realizace investiční akce rekonstrukce veřejného
osvětlení v obci – II. etapa do 20. 7. 2015, bude prodloužena doba čerpání úvěru na základě
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 04180262479, a to o jeden měsíc, tj. do 30. 7. 2015.
ad 8/
Plnění rozpočtu k 30. 4. 2015
popis
příjmy celkem
daňové příjmy - rozp.položky 1xxx
nedaňové příjmy - rozp.položky 2xxx
dotační tituly - rozpoč.položky 4xxx
výdaje celkem
provozní výdaje - rozpočt.položky 5xxx
investiční výdaje - rozpoč.položky 6xxx
financování

Upravený rozpočet
2015
2 489 380,00 Kč
2 277 500,00 Kč
148 380,00 Kč
63 500,00 Kč
3 155 380,00 Kč
2 255 380,00 Kč
900 000,00 Kč
- 666 000,00 Kč

% plnění
Plnění 4/2015
35%
876 312,33 Kč
792 783,18 Kč
35%
65 397,15 Kč
44%
18 132,00 Kč
28%
14%
662 698,16 Kč
662 698,16 Kč
21%
0 Kč
213 614,17 Kč

0%

Stav prostředků na běžném účtu k 30. 4. 2015 byl 1 346 468,57 Kč

ad 9/
ZO projednalo smlouvu o poskytnutí daru ve výši 5 000 Kč pro Tělovýchovnou jednotu
Sokol Rohoznice. Dar je poskytnut na sportovní činnost organizace.
ad 10/
ZO projednalo navýšení odměn v rozsahu +3,4 % za výkon funkce členů zastupitelstva podle
vydané nařízení vlády č. 52 (ze dne 27. 3. 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 v maximální výši dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 52/2015 Sb.
V případě souběhu více funkcí, je neuvolněnému členu zastupitelstva obce poskytnuta
měsíční odměna do výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce. Odměna bude upravena
od 1. 6. 2015.
Odměna neuvolněnému starostovi:
19 461 Kč
Odměna neuvolněnému místostarostovi:
11 822 Kč
Odměna neuvolněnému zastupiteli:
476 Kč
Odměna neuvolněnému zastupiteli za funkci člen výboru:
590 Kč
Odměna neuvolněnému zastupiteli za funkci předseda výboru:
911 Kč

ad 11/
3. rozpočtové opatření roku 2015
3. změnou rozpočtu 2015 se zvyšují příjmy o 71 060 Kč, a to:
+ 15 200 Kč daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
+ 55 860 Kč daň z příjmů právnických osob za obec
3. změnou rozpočtu 2015 se zvyšují výdajů o 71 060 Kč, a to:
+ 6 000 Kč - vstupenky pro děti do ZOO a Dinoparku Plzeň
+ 9 200 Kč - odměny za funkci členům zastupitelstva včetně zdravotního pojištění
z důvodu úpravy odměny dle nařízení vlády č 52/20015 Sb.
+ 2 000 Kč - nákup mulčovací kůry na hřbitov
+ 55 860 Kč - daň z příjmu právnických osob za obec
+ 10 000 Kč - nákup materiálu pro Sbor dobrovolných hasičů
+ 5 000 Kč - finanční dar Tělovýchovné jednotě Sokol Rohoznice
+ 7 000 Kč - na nákup 4 masivních frézovaných souprav (venkovní posezení na hřišti)
celkový náklad bude ve výši 32 tis Kč, první rozpočtovým opatřením bylo plánováno
s částkou 25 tis Kč
- 50 000 Kč - snížení rozpočtového výdaje na elektřinu v činnosti úřadu (úprava
podle stanovených plateb záloh do konce roku 2015)
- 29 000 Kč - snížení rozpočtového výdaje na nákup bezpečných branek (z rozpočtu
obce bude hrazena 1 branka, druhá branka bude obci předaná formou daru od
Nadačního fondu Pardubického fotbalového klubu. Součástí dodávky branek jsou
sítě a doprava.)
Výše uvedenými úpravami rozpočtu je zvýšena rozpočtová rezerva o 55 000 Kč. Celková
rezerva na neočekávané výdaje je ve výši 205 530 Kč.

příjmy celkem
daňové příjmy - rozp.položky 1xxx
nedaňové příjmy - rozp.položky 2xxx
dotační tituly - rozpoč.položky 4xxx
výdaje celkem
provozní výdaje - rozpočt.položky 5xxx

Upravený rozpočet
2015
2 489 380,00 Kč
2 277 500,00 Kč
148 380,00 Kč
63 500,00 Kč
3 155 380,00 Kč
2 255 380,00 Kč

Návrh 3 RO
71 060 Kč
71 060 Kč
0 Kč
0 Kč
71 060 Kč
71 060 Kč

investiční výdaje - rozpoč.položky 6xxx

900 000,00 Kč

0 Kč

popis

Upravený
rozpočet po 3.
RO
2 560 440 Kč
2 348 560 Kč
148 380 Kč
63 500 Kč

3 226 440 Kč
2 326 440 Kč
900 000 Kč

financování

- 666 000,00 Kč

0 Kč

666 000
Kč

ad 12/
Obec Rohoznice požádala dopisem ze dne 28. 3. 2015 společnost ČEZ o vyjádření ke stavu
transformátorů v důsledku častých výpadků elektrické energie v obci.
Společnost ČEZ zaslala dne 16. 4. 2015 vyjádření, z něhož zde uvádíme základní informaci:
„V obci Rohoznice se nacházejí dvě el. stanice v majetku spol. ČEZ Distribuce, a. s. (stanice
PA_0253 a PA_0969). Při výkonu povinnosti provozovatele distribuční soustavy provádíme
plnění kontrol el. zařízení dle řádu preventivní údržby. Výsledkem kontroly je, že předmětné
elektrické stanice jsou v provozuschopném stavu a nejsou zdrojem častých přerušení dodávky
elektrické energie.“

Usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 plnění rozpočtu k 30. 4. 2015
 vyjádření společnosti ČEZ k funkčnosti transformátorů

Zastupitelstvo obce schvaluje:
 aby starostka obce podepsala dodatek č 1 ke Smlouvě o úvěru č. 0418062479, která
byla uzavřena s Českou spořitelnou, a.s. - dodatkem se prodlužuje doba čerpání úvěru
do data 30. 7. 2015
 darovací smlouvu ve výši 5 000 Kč, příjemce daru Tělovýchovná jednota Sokol
Rohoznice, účel daru – sportovní činnost organizace
 úpravu měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněného starosty, neuvolněného
místostarosty, neuvolněného zastupitele, neuvolněného zastupitele ve funkci člena
výboru a neuvolněného zastupitele ve funkci předsedy výboru s účinnosti od
1. 6. 2015 v maximální částce dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2013, v platném
znění nařízení vlády č. 52/2015 Sb. V případě souběhu více funkcí, je neuvolněnému
členu zastupitelstva obce poskytnuta měsíční odměna do výše souhrnu odměn za
jednotlivé funkce
 3. rozpočtové opatření na rok 2015, příjmy ve výši 2 560 440 Kč, výdaje 3 226 440
Kč, financování – 666 000 Kč (přijatý úvěr + 800 000 Kč a splátka úvěru v roce 2015
– 134 000 Kč)
Hlasování u všech bodů:
PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0
Příští zasedání obecního zastupitelstva se koná dne 24. 6. 2015 v 19:00 hodin.

Ověřovatelé: Špatenka Karel
Pokorná Věra

Zapsala:

Štumrová B

