ZÁ PI S

č. 3 / 2018

z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 26. 4. 2018 v 19:00 hodin
Přítomni:

Smolíková A., Bc. Halbich V., Pokorná V., Špatenka K., Štumrová B., Šafařík F.

Omluveni:

Sůrová E.

Hosté:

Beňková R., Pokorný J.

Program:

1. Údržba památníku obětem 1. světové války
2. Poskytnuté dotace z Programu obnovy venkova 2018
3. Instalace autobusové čekárny – příspěvek RSOB
4. Cesta P3 Na Víně – napojení na stávající komunikaci
5. Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
6. Zametání komunikace - úklid obce
7. Zájezd k Mezinárodnímu dni dětí
8. Rekonstrukce obecního domu – výběr dodavatelů
9. Třetí rozpočtové opatření roku 2018
10. Informace o plnění rozpočtu k 31. 3. 2018

ad 1)
Pardubický kraj vyhlásil v souvislosti se stoletým výročím vyhlášení samostatného Československa
dotační titul „Obnova pietních míst věnovaných událostem a obětem 1. světové války“ s možností
až 50 % dotace. Starostka obce podala žádost o dotaci na opravu památníku padlých z 1. světové
války. Byly posouzeny cenové nabídky a vybrána byla firma Radek Teplý, zpracování a čištění
kamene, Mikulovice s cenovou nabídkou 44.290 Kč (firma není plátcem DPH).
ad 2)
ZO bylo seznámeno s poskytnutými dotacemi obci Rohoznice z Programu obnovy venkova v roce
2018. Dotační titul 9 – Podpora provozu prodejny potravin ve výši 59 162 Kč a dotační titul 5 –
Multifunkční komunitní centrum – dokončovací etapa (obecní dům) ve výši 170 000 Kč.
ad 3)
RSOB – dotace z Programu obnovy venkova byla schválena i pro Regionální svazek obcí
Bohdanečsko. Z této dotace obdrží obec Rohoznice příspěvek na autobusovou čekárnu. Byla
vybrána třímodulová autobusová čekárna Jakub včetně lavičky, odpadkového koše, montáže a
dopravy od firmy BonAir Kojice za nabídnutou cenu 47 177 Kč včetně DPH. Výše příspěvku bude
známa po schválení valnou hromadou svazku.
ad 4)
OZ bylo informováno o realizaci akce „Cesta P3 Na Víně“. Investorem je Státní pozemkový úřad,
pobočka Pardubice, zhotovitelem je firma Strabag a.s., Praha. Tuto cestu je třeba napojit na stávající
místní komunikaci. Zastupitelstvo odsouhlasilo cenovou nabídku firmy Strabag a.s. na napojení
cesty P3 na stávající komunikaci ve výši 117 012 Kč včetně DPH. Na tuto akci obdržíme rovněž
příspěvek od Regionálního svazku obcí Bohdanečsko z Programu obnovy venkova. Výše příspěvku
bude známa po schválení valnou hromadou svazku.
ad 5)
ZO bylo informováno o jarním termínu pravidelného svozu velkoobjemového a nebezpečného
odpadu firmou SOP Přelouč. Svoz bude v sobotu 26. května v dopoledních hodinách – informace
bude zveřejněna vyvěšením plakátu a hlášením v místním rozhlase.
Zápis č. 3/2018

Stránka 1

ad 6)
Obec obdržela nabídku na zametání komunikace zametacím vozem za cenu 1 300 – 1 550 Kč bez
DPH za hodinu práce (dle míry znečištění) včetně dopravy a likvidace odpadu od firmy
Autodoprava Vejroch, Jasenná. Po dohodě s našimi hasiči, kteří komunikaci připraví podškrábnutím
nečistot, bude tato nabídka v měsíci květnu využita. V případě spokojenosti využijeme dvakrát
ročně, tedy i na podzim.
ad 7)
Pravidelný zájezd k Mezinárodnímu dni dětí bude 26. května do DinoParku a ZooParku Vyškov a
do Hasičského muzea a Muzea kočárů Čechy pod Kosířem. Příspěvek obce na vstupenky pro jedno
dítě bude ve výši 150 Kč, dopravu autobusem hradí obec.
ad 8)
Paní Věra Pokorná předložila nabídky od dodavatelů na práce související s dokončení rekonstrukce
Multifunkčního komunitního centra (obecní dům č. p. 20).
Na renovaci parket byly podány nabídky od dvou oslovených dodavatelů, a na provedení díla byla
vybrána nabídka pana Romana Kvíze, Libišany 166 za částku 59 012 Kč včetně DPH.
Na rekonstrukci ústředního vytápění včetně výměny kotle byly podány nabídky od tří oslovených
dodavatelů. Vybranou nabídkou na provedení díla je nabídka pana Davida Richtera, TVP – technik,
Libišany169 za částku 181 966 Kč včetně DPH.
Na vymalování objektu byly podány tři nabídky od oslovených dodavatelů. Vybranou nabídkou na
provedení malování je nabídka od pana Jaroslava Veverky, Pardubická 226, Albrechtice nad Orlicí
za částku 57 256 Kč včetně DPH.
Na stavební práce u zadního bývalého vchodu do budovy a výměny dvou oken včetně výměny
vnitřních a instalace nových venkovních dveří byla oslovena firma PZM okna s.r.o., která byla
dodavatelem výměny oken v loňském roce. Nabídka na okna a dveře je za částku 62 902 Kč včetně
DPH, nabídka stavebních prací 50 253 Kč včetně DPH.
ad 9)
ZO projednalo 3. rozpočtové opatření, kterým dochází ke zvýšení příjmu o 229 162 Kč na celkové
příjmy 3 898 008 Kč.
Úprava příjmů rozpočtu:
+ 59 162 Kč neinvestiční dotace z Programu obnovy venkova Pardubického kraje na podporu
provozu prodejny v Rohoznici
+ 170 000 Kč investiční dotace z Programu obnovy venkova Pardubického kraje na akci
„Multifunkční komunitní centrum - dokončovací etapa“ - objekt č. p. 20 obecní dům.
Úprava výdajů rozpočtu:
+ 45 000 Kč – oprava pomníku padlých viz bod 1) zápisu
+ 15 000 Kč – čištění komunikací 2x ročně
+ 169 162 Kč – zvýšená rezerva na výdaje
V rámci 3. rozpočtového opatření bylo zastupitelstvo obce informováno o provedené změně
rozpočtu v pravomoci starostky podle usnesení č. 8/2017. Změnami rozpočtu ze dne 14. 4. 2018 a
26. 4. 2018 byly provedeny tyto úpravy rozpočtu:
18 000 Kč - přesun v lesním hospodářství mezi rozpočtovými položkami ostatní služby a
nákup materiálu
38 000 Kč – přesun v oblasti sportovní zařízení v majetku obce mezi rozpočtovými
položkami materiál a ostatní služby
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Rozpočet 2018
po 2. RO

popis

Rozpočet 2018 po
schválených RO

3. RO - duben 2018

příjmy celkem

3 668 846,00 Kč

daňové příjmy - rozp.položky 1xxx

3 313 700,00 Kč

-

Kč

3 313 700,00 Kč

nedaňové příjmy - rozp.pol. 2xxx

271 300,00 Kč

-

Kč

271 300,00 Kč

přijaté transfery - rozpoč.pol. 4xxx

83 846,00 Kč

229 162,00 Kč

313 008,00 Kč

výdaje celkem

3 559 717,00 Kč

229 162,00 Kč

3 788 879,00 Kč

provozní výdaje - rozpočt.pol.5xxx

3 259 717,00 Kč

229 162,00 Kč

3 488 879,00 Kč

investiční výdaje - rozpoč.pol.6xxx

300 000,00 Kč

-

Kč

300 000,00 Kč

financování
zapojení prostředků z min.let +
prostředky z aktuelního roku -

109 129,00 Kč

-

Kč

109 129,00 Kč

přijaté dlouh. půjčené prostředky
uhrazené splátky dlouh. přijatých
prostředků
financování celkem

229 162,00 Kč

11 871,00 Kč
-

3 898 008,00 Kč

11 871,00 Kč

Kč

-

Kč

-

Kč

-

121 000,00 Kč

-

Kč -

121 000,00 Kč

-

109 129,00 Kč

0-

109 129,00 Kč

ad 10)
Zastupitelstvo obce bylo informováno o plnění rozpočtu k 31. 3. 2018.
Celkové příjmy k 31. 3. 2018 byly ve výši 1 067 447,37 Kč, tj. 27 % celkových rozpočtových
příjmů roku 2018. Z celkových příjmů byly daňové příjmy ve výši 881 720,64 Kč, nedaňové příjmy
ve výši 147 555,73 Kč a dotační příjmy ve výši 38 171 Kč.
Celkové výdaje k 31. 3. 218 byly ve výši 497 453,96 Kč (neinvestiční výdaje), tj. 13 % celkových
rozpočtových výdajů roku 2018.
K 31. 3. 2018 byla splacena jistina z úvěru ve výši 66 669 Kč.
Výsledek hospodaření běžného rozpočtu k 31. 3. 2018 byl ve výši 503 324,41 Kč.
Stav peněžních prostředků na běžných účtech obce byl k 31. 3. 2018 ve výši 3 454 999,96 Kč.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje:


výběr dodavatele na opravu památníku padlých z 1. světové války – Radek Teplý,
zpracování a čištění kamene, Mikulovice dle bodu 1 zápisu
 uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace – poskytovatel dotace Pardubický kraj, akce
Multifunkční komunitní centrum - dokončovací etapa, částka dotace 170 000 Kč dle bodu
2 zápisu
 uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace – poskytovatel dotace Pardubický kraj, akce Podpora
provozu prodejny v Rohoznici, částka dotace 59 162 Kč dle bodu 2 zápisu
 výběr dodavatele autobusové čekárny (Jakub) firma BonAir Kojice dle bodu 3 zápisu
 cenovou nabídku firmy Strabag a.s., Praha na napojení polní cesty P3 Na Víně na stávající
místní komunikaci dle bodu 4 zápisu
 objednání zametacího vozu od firmy Vejroch, Jasenná za podmínek dle bodu 6 zápisu
 příspěvek na vstupenky na výlet k Mezinárodnímu dni děti ve výši 150 Kč/1 dítě dle bodu 7
zápisu
 výběr dodavatelů v budově č. p. 20 Obecní dům – Multifunkční komunitní centrum:
renovace parket – Roman Kvíz, rekonstrukce topení – David Richter, malování objektu –
Jaroslav Veverka, výměna zbývajících oken a dveří včetně stavebních úprav bývalého
vchodu – firma PZM Okna, vše dle bodu 8 zápisu
Zápis č. 3/2018

Stránka 3

 třetí rozpočtové opatření roku 2018 – příjmy ve výši 3 898 008 Kč, výdaje ve výši
3 788 879 Kč, financování 109 129 Kč, splátky dlouhodobého přijatého úvěru ve výši
121 000 Kč a zapojení prostředků z minulých let ve výši 11 871 Kč dle bodu 9 zápisu
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 informaci o termínu svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu firmou SOP Přelouč
dle bodu 5 zápisu
 informaci o plnění rozpočtu k 31. 3. 2018 dle bodu 10 zápisu

Hlasování u všech devíti bodů schvalování:
PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0

Digitálně podepsal
Alena
Alena Smolíková
2018.05.07
Smolíková Datum:
14:49:57 +02'00'

Příští jednání zastupitelstva se koná 20. 6. 2018 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OU.

Ověřovatelé: Pokorná Věra
Špatenka Karel
Zapsala:

Štumrová Bohuslava
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