ZÁPIS

č. 1 / 2015

z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 18. 2. 2015 v 19:00 hodin
Přítomni :

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

Šafařík Fr.
Hosté :

Beňková R., Beněk R. ml., Beněk R. st.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vykácení vrb před nemovitostí č. p. 92
Žádost o pronájem cesty
Rekonstrukce veřejného osvětlení II. etapa
Oprava hracích prvků na dětském hřišti
Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce
Úprava rozpočtu – 1. rozpočtové opatření 2015
Informace o plnění rozpočtu k 31. 12. 2014
Informace o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2014
G-Obec – mapový server s dálkovým přístupem do KN
Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací

ad 1)
Na zasedání zastupitelstva dne 12. 11. 2014 bylo rozhodnuto pokácet vzrostlé vrby před
nemovitostí č. p. 92. Důvodem je prorůstání kořenů do kanalizačního potrubí a nebezpečí
jeho ucpání nebo zborcení. Vlastníkům nemovitosti, kteří vrby svévolně vysázeli na pozemku
obce, byl odeslán dopis se žádostí o pokácení do 30. 11. 2014. Vzhledem k tomu, že vlastníci
žádným způsobem nereagovali na zaslaný dopis, zastupitelstvo obce rozhodlo zmíněné vrb y
zlikvidovat na náklady obce. Vlastníci nemovitosti budou pouze informováni.
ad 2)
Informace starostky obce o žádosti zaslané panem Markem Bednářem, bytem Staré Ždánice,
o pronájem pozemku p. č. 1182 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 3917 m2
za účelem obnovy dříve využívaných stezek a cest a výsadby zeleně podél polní cesty.
Zastupitelstvo obce jednoznačně tuto žádost zamítlo. Ze zjištěných informací na stavebním
úřadě vyplývá, že pokud je pozemek je veden jako ostatní plocha - ostatní komunikace, pak
osázení není možné.
ad 3)
Místostarosta obce podal informaci k připravované rekonstrukci veřejného osvětlení II. etapy.
Do této etapy je třeba zahrnout ještě rekonstrukci nevyhovujícího kabelového vedení
na křižovatce. Cenové nabídky budou doplněny o tuto položku, výběrové řízení proběhne
na příštím zasedání ZO.
ad 4)
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo nutnost opravy hracích prvků na malém dětském
hřišti u Obecního domu. Opravu zajistí ve spolupráci s místostarostou (nákup materiálu) pan
František Šejvl.
ad 5)
Myslivecké sdružení Bukovka „Hájek“ podalo prostřednictvím pana Radomíra Beňka žádost
o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce na aktivity spojené s ochranou životního prostředí
a péčí o přírodu a na výrobu pozorovacích zařízení a krmných zařízení pro zvěř v katastru
honitby obce Rohoznice. Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce splňuje podmínky
stanovené obcí, a proto zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí
příspěvku ve výši 5 000 Kč.

ad 6)
Úprava rozpočtu - 1 rozpočtové opatření (RO) 2015
1. změnou rozpočtu 2015 dochází k úpravě rozpočtu v rámci výdajů a to takto:
+ 10 600 Kč doplatek odměny místostarostovi za období od 11. 10. 2014 do 5. 11. 2014
(odměna místostarostovi náleží do dne ustavujícího zastupitelstva) včetně sociálního pojištění
za organizaci
+ 10 000 Kč materiál na opravu hracích prvků na hřišti
+ 25 000 Kč venkovní posezení u hracích prvků na hřišti
+ 16 000 Kč mapový server s dálkovým přístupem do KN (4 900 Kč vstupní poplatek, 6 100
Kč zaměření hřbitova včetně databáze smluv, 5 000 Kč servisní poplatek – měsíčně 490 Kč)
- 61 600 Kč snížená rozpočtová rezerva
ad 7)
Plnění rozpočtu k 31. 12. 2014
popis

Upravený rozpočet
2014
3 545 562 Kč

% plnění
Plnění 12/2014
3 802 936,63 Kč
107 %

příjmy celkem
daňové příjmy - rozpočt. položky
1xxx
2 327 710 Kč
2 601 358,25 Kč
112 %
nedaňové příjmy - rozpočt. položky
2xxx
209 830 Kč
193 472,28 Kč
92 %
dotační tituly - rozpočt. položky
4xxx
1 008 022 Kč
1 008 106,10 Kč
100 %
výdaje celkem
4 554 022 Kč
4 020 682,92 Kč
88 %
provozní výdaje - rozpočt. položky
5xxx
3 263 522 Kč
2 731 127,84 Kč
84 %
investiční výdaje - rozpočt. položky
6xxx
1 290 500 Kč
1 289 555,08 Kč
100 %
- 1 008 460 Kč
financování
- 217 746,29 Kč
Stav prostředků na účtu k 31. 12. 2014, před finančním vypořádáním účelových dotací byl
1 148 181,03 Kč. V lednu 2015 došlo k odeslání prostředků ve výši 20 324 Kč na účet
Pardubického kraje – jednalo se o finanční vypořádání účelových dotací na volby (do
Evropského parlamentu a do zastupitelstva obce). Zůstatek na účtu po vypořádání
s Pardubickým krajem je ve výši 1 127 857,03 Kč.
Z důvodu úspory prostředků v provozních výdajích a přijatých vyšších příjmů v oblasti
sdílených daní byl rozdíl mezi výdaji a příjmy roku 2014 zafinancován ve výši 217,8 tis Kč z
prostředků minulých let. Rozpočtově bylo plánováno se zapojením prostředků z minulých let
ve výši 1 008 tis Kč.
Přehled přijatých dotací v roce 2014:

UZ

15319
90001
98348
98187

Označení účelové dotace
SFŽP prior. osa 6 ERDF
SFŽP SR prior. osa 6
Volby do Evropského
parlamentu
Volby do zastupitelstev obcí
Veřejné osvětlení I. etapa
Podpora provozu prodejny

Vyčerpáno Rozdíl Kč (finanční
Kč
vypořádání)
682 948,65 682 948,65
0
40 173,45
40 173,45
0

Přiděleno Kč

18 000

9 948

8 052

20 000
100 000
61 000

7 728
100 000
61 000

12 272
0
0

ad 8)
Starostka obce informovala o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014.
V hospodaření obce, vedení účetnictví a ostatní evidenci nebyly zjištěny žádné závady.
ad 9)

Zastupitelstvo obce projednalo nabídku firmy G-PLUS na zpracování internetového
mapového portálu G-Obec - mapového serveru s dálkovým přístupem do KN. Jedná se
o ucelený mapový informační geo-portál pro menší města a obce. Využívá mapové podklady
z různých zdrojů a od různých poskytovatelů, sjednocuje jejich formát a souřadný systém
a poskytuje tak uživatelům - městům a obcím - ucelený pohled na své správní území.
Mapový server G-Obec umožňuje obcím a městům veřejně prezentovat na internetu mapové
podklady a dokumenty o svém území v souladu se zákonem o svobodném přístupu
k informacím. Pořizovací náklady na zřízení portálu jsou ve výši 4 000 Kč, paušální měsíční
poplatek 400 Kč bude hrazen vždy za čtvrtletí zpětně (ceny jsou uvedeny bez DPH).
Výpovědní lhůta je 3 měsíce. ZO schvaluje pořízení tohoto mapového portálu včetně
pasportizace hřbitova (za poplatek) a zaměření veřejného osvětlení (dle nabídky zdarma).
ad 10)
ZO bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2014, kterou přečetla starostka.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 informaci o plnění rozpočtu k 31. 12. 2014
 výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2014
Zastupitelstvo obce zamítá:
 pronájem pozemku p. č. 1182 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 3917 m2
panu Markovi Bednářovi

Zastupitelstvo obce schvaluje:
 pokácení 2 ks vzrostlých vrb před nemovitostí č. p. 92
 opravu herních prvků na malém dětském hřišti u obecního domu
 uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Obce Rohoznice 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, výše dotace 5 000 Kč
 1. rozpočtové opatření rozpočtu 2015
 pořízení mapového portálu G-Obec včetně pasportizace hřbitova
Hlasování u všech bodů:
PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0
Příští zasedání Obecního zastupitelstva se koná dne 18. 3. 2015 v 19:00 hodin.
Ověřovatelé: Špatenka Karel
Pokorná Věra

Zapsala:

Štumrová Bohuslava

Alena
Smolíková

Digitálně podepsal Alena Smolíková
DN: cn=Alena Smolíková, o=Obec
Rohoznice, ou=starostka,
email=obec@rohoznice.cz, c=CZ
Datum: 2015.03.20 09:05:39 +01'00'

