ZÁ PI S

č. 4 / 2018

z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 20. 6. 2018 v 19:00 hodin
Přítomni:

dle prezenční listiny

Program:
1. Schválení programu jednání
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Zpráva Ing. arch. Veroniky Švadlenkové o přípravě výstavby garáže u obecního domu
4. Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2018-2022
5. Plán rozvoje sportu obce Rohoznice
6. Žádosti o poskytnutí dotace - SH ČMS-SDH Rohoznice na pořádání akce Dětský den a
Karla Špatenky na pořádání akce Nohejbal Cup
7. Členské příspěvky SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů
8. Zásady a pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce – úprava
9. Záměr prodeje pozemků ve vlastnictví obce
10. Napojení cesty P3 na obecní komunikaci – schválení smlouvy
11. Rekonstrukce obecního domu - informace
12. Závěrečný účet RSOB za rok 2017
13. Dotace z POV na rok 2019 - příprava žádosti
14. Výměna podlahy a nábytku v zasedací místnosti budovy obecního úřadu
15. Rozpočtové opatření roku 2018 č. 4
ad 1)
Starostka obce navrhla rozšíření programu jednání o dva body, a sice o bod 9 „Záměr prodeje
pozemků ve vlastnictví obce“ a bod 10 „Schválení smlouvy o dílo na napojení cesty P3 Na Víně na
obecní komunikaci p. č. 262/1“. Návrh byl přijat.
ad 2)
Zapisovatelkou byla navržena a schválena paní Eva Sůrová, ověřovateli zápisu byli navrženi a
schváleni Karel Špatenka a Věra Pokorná.
ad 3)
Ing. arch. Veronika Švadlenková podala informace k připravovanému projektu výstavby garáže u
obecního domu. Projektová dokumentace je zpracována, projednání s dotčenými orgány je rovněž
vyřízeno a práce jsou ve fázi žádosti o stavební povolení, jehož vydání je předpokládáno do konce
roku 2018.
ad 4)
Zastupitelstvo obce Rohoznice dle § 67 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
stanovuje pro volební období 2018 – 2022 počet členů zastupitelstva obce Rohoznice na sedm.
ad 5)
OZ byl předložen Plán rozvoje sportu obce Rohoznice, který zpracoval Bc. Vlastimil Halbich. Obec
je povinna tento PRS na základě zákona č. 230/2019 Sb. zpracovat v termínu do 30. 6. 2018.
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ad 6)
Obecnímu zastupitelstvu byly doručeny dvě žádosti o finanční dotaci z rozpočtu obce Rohoznice.
Pobočný spolek – SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Rohoznice žádá dotaci ve výši 6 000 Kč na
pořádání Dětského dne, který se bude konat 30. 6. 2018. Druhá žádost o finanční dotaci ve výši
2 000 Kč byla doručena fyzickou osobou Karlem Špatenkou – pořadatelem sportovní akce Nohejbal
Cup 2018. Sportovní akce se bude konat 23. 6. 2018.
Dotace bude poskytnuta oběma žadatelům podle platných Zásad a pravidel Obce Rohoznice
pro poskytování dotací z rozpočtu obce na kulturní, sportovní a společenské akce, na aktivity
spojené s ochranou životního prostředí a péčí o přírodu a jiné společensky prospěšné činnosti v plné
výši. S žadateli bude uzavřena smlouva o poskytnutí dotace.
ad 7)
OZ projednalo dohodu mezi obcí a pobočným spolkem SH ČMS-SDH Rohoznice ohledně úhrady
členských příspěvků. Členské příspěvky bude za své členy hradit SH ČMS-SDH Rohoznice. Na
pořádání různých akcí má SH ČMS-SDH možnost požádat o dotaci z rozpočtu obce.
ad 8)
ZO projednalo a schválilo úpravu Zásad a pravidel Obce Rohoznice pro poskytování dotací z
rozpočtu obce na kulturní, sportovní a společenské akce, na aktivity spojené s ochranou životního
prostředí a péčí o přírodu a jiné společensky prospěšné činnosti.
ad 9)
Starostka obce přednesla návrh na vyhlášení Záměru prodeje pozemků ve vlastnictví obce
Rohoznice zapsaných v KN na LV 10001, nepotřebných pro obec, a sice pozemku p. č. 131/30 o
výměře 64 m2 zahrada (pozemek je historicky oplocen, obděláván a využíván), dále pozemků p. č.
1084 o výměře 31 m2 orná půda, p. č. 1085 o výměře 46 m2 orná půda a p. č. 1086 o výměře 107 m2
orná půda (zde se jedná o scelení pozemků a připojení ke stávajícím zahradám) a dále pozemků
p. č. 274/4 o výměře 31 m2 ostatní plocha, p. č. 274/3 o výměře 77 m2 ostatní plocha, p. č. 88/12 o
výměře 32 m2 vodní plocha a p. č. 88/7 o výměře 196 m2 vodní plocha (zde se jedná o zpřístupnění
soukromého pozemku z důvodu plánované výstavby rodinného domu). Dalším pozemkem je část
pozemku p. č. 262/1 ostatní plocha o odhadované výměře cca 95 m2, která je historicky oplocena a
využívána jako zahrada (tuto část je nutné oddělit geometrickým plánem). Navržená cena za metr
čtvereční u všech pozemků je 50 Kč, kupující navíc uhradí poplatek za zápis do KN, případně
geometrický plán.
ad 10)
OZ projednalo a schválilo Smlouvu o dílo na napojení cesty P3 na obecní komunikaci p. č. 262/1
uzavřenou mezi RSO Bohdanečsko a firmou Strabag, a. s. Cena díla ve výši 125 672,43 Kč, z toho
příspěvek RSOB v rámci dotace z POV ve výši 52 823 Kč, úhrada obce ve výši 72 849,43 Kč.
ad 11)
Paní Pokorná seznámila s harmonogramem prací při rekonstrukci Obecního domu. Byla zahájena
výměna otopného systému, dalším bodem je zazdění bývalého vchodu a osazení novými dveřmi a
okny, poté budou upraveny stávající lavice a provedeny drobné zednické opravy, vyměněny dělící
dveře mezi oběma sály, objekt bude vymalován a naposledy bude provedena renovace parket.
Dokončení předpokládáme v průběhu měsíce září, uvedení do provozu potom v průběhu měsíce
října 2018.
ad 12)
ZO projednalo a schválilo Závěrečný účet RSOB za rok 2017.
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ad 13)
ZO projednalo záměr pro podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova na příští rok. Pro rok
2019 bude obec žádat o dotaci na opravu fasády budovy Obecního úřadu včetně souvisejících prací
(zateplení, úprava obložení apod.)
ad 14)
ZO projednalo a schválilo výměnu podlahy a nábytku v zasedací místnosti obecního úřadu. Bude
vyžádána cenová nabídka na kancelářský nábytek, konferenční stoly a židle, i na položení podlahy
(nové lino).
ad 15)
ZO projednalo 4. rozpočtové opatření, kterým dochází ke zvýšení příjmů o 98 773 Kč na celkové
příjmy 3 996 781 Kč a ke zvýšení výdajů o 98 773 Kč na celkové výdaje 3 887 652 Kč.
Úprava příjmů rozpočtu:
+ 35 150 Kč daň z příjmů právnických osob za obec (daňová povinnost za rok 2017)
+ 38 623 Kč příjem z členského podílu za rok 2017 ve Svazku obcí Přeloučska
+ 25 000 Kč příjem z prodeje vytěženého dřeva
Úprava výdajů rozpočtu:
+ 35 150 Kč daň z příjmů právnických osob za obec (daňová povinnost za rok 2017)
+ 10 000 Kč výdaje za těžbu dřeva
+ 15 000 Kč výdaje na ostatní služby v oblasti kultury (akce pořádané obcí)
+ 6 000 Kč dotace pobočnému spolku SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Rohoznice na akcí
Dětský den
+ 2 000 Kč dotace Karlu Špatenkovi jako pořadateli sportovní akce Nohejbal Cup 2018
+ 85 000 Kč investiční transfer Regionálnímu svazku obcí Bohdanečsko na investiční akce
financované z POV Pardubického kraje
+ 50 000 Kč zvýšení rozpočtu výdajů v Multifunkčním komunitním centru – dokončovací etapa –
oprava lavic
+ 70 000 Kč zvýšení rozpočtu na vybavení zasedací místnosti OÚ nábytkem a opravu podlahy
+ 25 623 Kč zvýšená rezerva na výdaje v průběhu roku
-200 000 Kč investiční výdaj – připojení cesty P3 na obecní komunikaci
Dále byla podána informace o provedených změnách rozpočtu v pravomoci starostky podle
usnesení č. 8/2017¨v období od 26. 4. 2018 do 19.6 2018. V tomto období byly provedeny 3 změny
rozpočtu, a to ve výši:
 38 000 Kč, přesun z položky služby na položku materiál v oblasti – sportovní zařízení
v majetku obce,
 3 150 Kč, přesun z položky ostatní nákupy a materiál na věcné dary v oblasti – ostatní
záležitosti kultury a
 350 000 Kč, přesun z položky oprava a údržba na investiční položku budovy a stavby při
realizaci akce Multifunkční komunitní centrum – dokončovací etapa (č. p. 20 Obecní dům)
Usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 zprávu Ing. arch. Veroniky Švadlenkové o stavu přípravy a realizace projektové
dokumentace a dalších úkonů (žádost o stavební povolení) týkajících se výstavby garáže u
obecního domu dle bodu 3 zápisu
 povinnost úhrady členských příspěvků pobočného spolku SH ČMS-SDH ze svých zdrojů dle
bodu 7 zápisu
 informace o postupu prací při rekonstrukci obecního domu dle bodu 11 zápisu
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Zastupitelstvo obce stanovuje:
 dle § 67 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pro volební období 2018 – 2022
počet členů zastupitelstva obce Rohoznice na sedm dle bodu 4 zápisu
Zastupitelstvo obce schvaluje:













doplnění navrženého programu jednání o dva body, a sice o bod 9 „Záměr prodeje pozemků
ve vlastnictví obce“ a bod 10 „Schválení smlouvy o dílo na napojení cesty P3 Na Víně na
obecní komunikaci p. č. 262/1“ dle bodu 1 zápisu
zapisovatele zápisu paní Evu Sůrovou a ověřovatele zápisu pana Karla Špatenku a paní Věru
Pokornou dle bodu 2 zápisu
zpracovaný Plán rozvoje sportu obce Rohoznice dle bodu 5 zápisu
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace – příjemce dotace SH ČMS – Sbor dobrovolných
hasičů Rohoznice IČ 04595670, na pořádání dětského dne, poskytnutá dotace v plné výši
6 000 Kč dle bodu 6 zápisu
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace – příjemce dotace Karel Špatenka, na pořádání akce
Nohejbal Cup 2018, poskytnutá dotace v plné výši 2 000 Kč dle bodu 6 zápisu
Zásady a pravidla obce Rohoznice pro poskytování dotací z rozpočtu obce na kulturní,
sportovní a společenské akce, na aktivity spojené s ochranou životního prostředí a péči o
přírodu a jiné společensky prospěšné činnosti dle bodu 8 zápisu
Vyhlášení Záměru prodeje pozemků ve vlastnictví obce Rohoznice, nepotřebných pro obec a
specifikovaných v bodu 9 zápisu
uzavření smlouvy o dílo na napojení cesty na místní komunikaci mezi RSO Bohdanečsko a
firmou Strabag, a. s. dle bodu 10 zápisu
závěrečný účet RSO Bohdanečsko za rok 2017 dle bodu 12 zápisu
přípravu žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Pardubického kraje na opravu fasády
budovy obecního úřadu dle bodu 13 zápisu
vybavení zasedací místnosti obecního úřadu novým nábytkem včetně položení nové
podlahy dle bodu 14 zápisu
třetí rozpočtové opatření roku 2018 – příjmy ve výši 3 996 781 Kč, výdaje ve výši
3 887 652 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 15 zápisu

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

Příští jednání zastupitelstva se koná 29. 8. 2018 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OU.

Ověřovatelé: Pokorná Věra
Špatenka Karel
Zapsala:

Sůrová Eva
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Alena
Smolíková

Digitálně podepsal
Alena Smolíková
Datum: 2018.07.01
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Tabulka k bodu 15 zápisu:

popis
příjmy celkem
daňové příjmy - rozp.položky 1xxx
nedaňové příjmy - rozp.pol. 2xxx
přijaté transfery - rozpoč.pol. 4xxx
výdaje celkem
provozní výdaje - rozpočt.pol.5xxx
investiční výdaje - rozpoč.pol.6xxx
financování
zapojení prostředků z min.let +
prostředky z aktuelního roku přijaté dlouh. půjčené prostředky
uhrazené splátky dlouh. přijatých
prostředků
financování celkem
-

Rozpočet 2018 - po
3. RO
4. RO červen 2018
3 898 008,00 Kč
3 313 700,00 Kč
271 300,00 Kč
313 008,00 Kč
3 788 879,00 Kč
3 488 879,00 Kč 300 000,00 Kč
109 129,00 Kč
11 871,00 Kč
- Kč
121 000,00 Kč
109 129,00 Kč

98 773,00 Kč
73 773,00 Kč
25 000,00 Kč
- Kč
98 773,00 Kč
136 227,00 Kč
235 000,00 Kč
- Kč

-

Kč

-

Kč 0-

Rozpočet 2018 po
schválených RO
3 996 781,00 Kč
3 387 473,00 Kč
296 300,00 Kč
313 008,00 Kč
3 887 652,00 Kč
3 352 652,00 Kč
535 000,00 Kč
109 129,00 Kč
11 871,00 Kč
- Kč
121 000,00 Kč
109 129,00 Kč

Digitálně podepsal
Alena
Alena Smolíková
2018.07.01
Smolíková Datum:
18:00:26 +02'00'
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