ZÁ PI S

č. 5 / 2018

z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 29. 8. 2018 v 19:00 hodin
Přítomni:

dle prezenční listiny

Program:
1. Schválení programu jednání
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Smlouva na obnovu pietního místa
4. Smlouvy o prodeji obecních pozemků
5. Smlouva o zřízení věcného břemene
6. Poskytnutí daru pro SH ČMS – SDH
7. Informace ke svozu velkoobjemového odpadu
8. Kontrola ÚHÚL
9. Světelná tabule pro TJ Sokol Rohoznice
10. Stavební povolení na výstavbu garáže
11. Rekonstrukce fasády obecního úřadu
12. Zapojení obce do akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“
13. Parkování v křižovatce na autobusové zastávce
14. Rekonstrukce obecního domu a úprava nájemného od 1. 11. 2018
15. Zápis z jednání kontrolního výboru
16. Rozpočtové opatření č. 5
ad 1)
Navržený program byl jednomyslně schválen.
ad 2)
Zapisovatelkou byla navržena a schválena paní Bohuslava Štumrová, ověřovateli zápisu byli
navrženi a schváleni Karel Špatenka a Věra Pokorná.
ad 3)
OZ schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního programu „Obnova pietních míst
věnovaných událostem a obětem 1. světové války“ ve výši 22 145 Kč (50 % vynaložených
nákladů). Smlouva se uzavírá mezi Pardubickým krajem zastoupeným hejtmanem JUDr. Martinem
Netolickým a Obcí Rohoznice zastoupenou starostkou Alenou Smolíkovou.
ad 4)
Na vyhlášený záměr prodeje obecních pozemků nepotřebných pro obec ze dne 20. 6. 2018 se
přihlásili čtyři zájemci (p. č. 131/30 Ivana Stryková, p. č. 1085 Kateřina Kuhnke, p. č. 1084 Karel,
Marta a Martin Bradnovi, p. č. 262/23 Ellen Brendlová). Jedná se o pozemky již dlouhodobě
v dobré víře využívané. Zájemci souhlasí s navrženými podmínkami a OZ schvaluje uzavření
kupních smluv dle předem stanovených podmínek. Pátý zájemce (Radim Tlučhoř) upřesní svůj
zájem do jednání obecního zastupitelstva dne 26. 9. 2018. Pokud se tak nestane, zůstanou pozemky
v majetku obce a nebudou již dále nabízeny k prodeji (nebude vyhlášen záměr prodeje).
ad 5)
OZ schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene podle zákona č. 127/2005 Sb., mezi
ČEZ distribuce, a.s. a Obcí Rohoznice, na pozemku p. č. 262/4 vedeném jako ostatní plocha ve
vlastnictví Obce Rohoznice (uložení sítí).
ad 6)
Pobočnému spolku SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Rohoznice (IČ 04595670) byl schválen
dar ve výši 4 000 Kč. Dar je poskytnut pobočnému spolku za výpomoc při úklidu místní
komunikace (oškrabání krajnic před čištěním silnice vozidlem SUS PK).
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ad 7)
Zpráva starostky obce o termínu podzimního svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu dne
8. září 2018. Podrobné informace budou na webových stránkách obce, ve vývěskách a budou
vyhlášeny místním rozhlasem.
ad 8)
Starostka obce podala zprávu z kontroly ÚHÚL – Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad
Labem konané dne 28. 8. 2018. Kontrola se týkala stavu obecních lesů, těžby dřeva, jeho prodeje a
evidence vedené správcem lesa. Nebyly zjištěny žádné nedostatky a závady.
ad 9)
OZ schvaluje vzhledem k postupu mužstva do vyšší kvalifikační třídy zakoupení světelné tabule pro
TJ Sokol Rohoznice ve výši do 25 tis. Kč. Nákup tabule zajistí TJ Sokol v době co nejkratší.
ad 10)
Starostka obce předala informaci k výstavbě obecní garáže od Ing. arch. Veroniky Švadlenkové,
kterou poslala e-mailem. Jsou obstarána veškerá stanoviska na zajištění povolení k výstavbě obecní
garáže a nejpozději v pondělí 3. 9. 2018 bude podána žádost o stavební povolení, jehož
předpokládané vydání by tak mohlo být do 30 dnů od jeho podání.
ad 11)
Starostka obce požádala několik firem o předběžné hrubé cenové nabídky na opravu fasády
obecního úřadu. Oprava se týká zateplení budovy a nátěru fasády. Na tuto akci budeme žádat o
poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova Pardubického kraje (nutno podat do 30. 9. 2018).
ad 12)
OZ podpořilo návrh starostky obce zúčastnit se dobrovolné celosvětové akce „Ukliďme svět,
ukliďme Česko“ v sobotu 15. 9. 2018. Tuto akci podpořili také SDH a JSDH, kteří přislíbili nejen
účast, ale také organizační pomoc. Úklid se bude týkat našeho obecního lesa. Občané budou
osloveni formou letáků do domácností, a formou agitace členů OZ a hasičů. Úklid bude od 14
hodin, sraz účastníků na kraji u lesa u odpočinkového místa. Pro účastníky bude po provedeném
úklidu připraveno menší občerstvení na hřišti.
ad 13)
OZ se zabývalo podanými stížnostmi na úřad Obce Rohoznice ve věci zastávky autobusu (zejména
ze směru od Křičeně na Osičky). Plocha je neustále zaplněna parkujícími soukromými vozidly,
autobus nemůže na zastávku zajíždět. Hrozí nebezpečí sražení osob při vystupování. Rovněž je přes
parkující auta (dodávky) velmi omezen výhled do křižovatky ve směru od Dolan na Osičky.
Domluva ústní formou s vlastníkem nemovitosti č. p. 86 se míjí účinkem. Vzhledem k tomu je obec
nucena vyřešit bezpečnost na autobusové zastávce výstavbou zálivu pro možnost zajíždění autobusu
a jeho bezpečný provoz. Bylo zatím vedeno jednání s dopravním projektantem panem Jiřím
Stránským, firma JSprojekce-ko, který zpracoval předběžnou cenovou nabídku na vypracování
projektové dokumentace. Vzhledem k závažnosti problému a předpokládaným velmi vysokým
nákladům na realizaci výstavby bude pan Stránský pozván na jednání příštího ZO, kde bude
hledáno řešení na co nejekonomičtější vyřešení bezpečnosti provozu autobusové zastávky.
ad 14)
Paní Věra Pokorná informovala OZ o průběhu rekonstrukce Obecního domu. Byla provedena
stavební úprava původního vchodu včetně nových dveří, rekonstrukce otopného systému včetně
nového kotle, renovace parket s nalakováním, úprava a dodělání stávajících lavic, vymalování
celého objektu včetně nátěru některých dveří a zárubní, instalace nových dělících dveří. Konečná
fáze celé rozsáhlé rekonstrukce bude zakončena velkým úklidem celého prostoru koncem měsíce
září a pověšením nových záclon a garnyží. První společenskou akcí bude pravidelné podzimní
posezení pro občany naší obce dne 20. října 2018.
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V souvislosti se zmiňovanou rekonstrukcí se zastupitelstvo obce rozhodlo od 1. listopadu 2018
přistoupit ke změně výše nájemného za pronájem objektu na částku 2 500 Kč za jednu akci + navíc
úhrada za spotřebované energie.
ad 15)
Zastupitelstvu obce byl účetní obce předložen zápis z jednání kontrolního výboru, který se sešel dne
17. 8. 2018. Kontrolní výbor projednal tyto body:
a) kontrola vyúčtování dotací poskytnutých z rozpočtu obce v roce 2018,
b) kontrola vyúčtování přijatých dotací do rozpočtu obce v roce 2018 a
c) plnění rozpočtu k 30. 6.2018.
ad 16)
Zastupitelstvu obce byla účetní obce předložena změna rozpočtu.
Rozpočtovým opatřením číslo 5 dochází ke zvýšení příjmu o 22 145 Kč na celkové příjmy
4 018 926 Kč.
Úprava příjmů rozpočtu:
+ 22 145 Kč dotace na obnovu pietních míst věnovaných událostem a obětem I. Sv. války.
Rozpočtovým opatřením číslo 5 se zvyšují výdaje o 22 145 Kč na celkové výdaje 3 909 797 Kč.
Úprava výdajů rozpočtu:
+ 25 000 Kč nákup světelné tabule na fotbalové hřiště
+ 100 000 Kč výdaje na rekonstrukci Multifunkčního komunitního centra – dokončovací etapa
(neinvestiční výdaje)
+ 4 000 Kč – dar pobočnému spolu SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Rohoznice a
zároveň se snižuje rozpočtová rezerva ve výdajích o 106 855 Kč. Rozpočtová rezerva je po změně
ve výši 468 845 Kč.
Dále byla účetní obce podána informace o provedených změnách rozpočtu v pravomoci starostky
podle usnesení č. 8/2017 v období od 20. 6. 2018 do 28. 8. 2018. V tomto období bylo provedeno
pět změn rozpočtu.
Rozpočet – 5. rozpočtové opatření:
Rozpočet 2018
po 4. RO

popis

5. RO
srpen 2018

Rozpočet 2018
po schválených RO

příjmy celkem

3 996 781,00 Kč

22 145,00 Kč

4 018 926,00 Kč

daňové příjmy - rozp.položky 1xxx

3 348 850,00 Kč

-

Kč

3 348 850,00 Kč

nedaňové příjmy - rozp.pol. 2xxx

296 300,00 Kč

-

Kč

296 300,00 Kč

přijaté transfery - rozpoč.pol. 4xxx

373 776,00 Kč

22 145,00 Kč

395 921,00 Kč

výdaje celkem

3 887 652,00 Kč

22 145,00 Kč

3 909 797,00 Kč

provozní výdaje - rozpočt.pol.5xxx

3 352 652,00 Kč

22 145,00 Kč

3 374 797,00 Kč

investiční výdaje - rozpoč.pol.6xxx

535 000,00 Kč

-

Kč

535 000,00 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
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11 871,00 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
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Usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 termín svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu firmou SOP Přelouč dne 8. 9. 2018
dle bodu 7 zápisu
 zprávu z kontroly ÚHÚL Brandýs nad Labem ke stavu obecních lesů dle bodu 8 zápisu
 informace o postupu projektových prací týkajících se vydání stavebního povolení na objekt
obecní garáže dle bodu 10 zápisu
 informaci týkající se získání cenových nabídek na opravu fasády budovy obecního úřadu dle
bodu 11 zápisu
 informace týkající se rekonstrukce interiéru obecního domu dle bodu 14 zápisu
 zprávu z jednání Kontrolního výboru ze dne 16. 8. 2018 dle bodu 15 zápisu
Zastupitelstvo obce schvaluje:



navržený program jednání
zapisovatele zápisu paní Bohuslavu Štumrovou a ověřovatele zápisu pana Karla Špatenku a
paní Věru Pokornou dle bodu 2 zápisu
 uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního programu „Obnova pietních míst
věnovaných událostem a obětem 1. světové války“ dle bodu 3 zápisu
 uzavření Kupních smluv na prodej nepotřebných pozemků ve vlastnictví obce dle
vyhlášeného záměru dle bodu 4 zápisu
 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene podle zákona č. 127/2005 Sb., mezi ČEZ
distribuce, a.s. a Obcí Rohoznice, na pozemku p. č. 262/4 dle bodu 5 zápisu
 uzavření Darovací smlouvy – obdarovaný SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Rohoznice
(IČ 04595670), výše daru 4 000 Kč dle bodu 6 zápisu
 zakoupení světelné tabule pro TJ Sokol ve výši do 25 000 Kč dle bodu 9 zápisu
 návrh starostky obce na zapojení se do dobrovolné celosvětové akce „Ukliďme svět,
ukliďme Česko“ konané dne 15. 9. 2018 dle bodu 12 zápisu
 návrh na pozvání projektanta Jiřího Stránského na jednání obecního zastupitelstva dne 26. 9.
2018 ve věci úpravy autobusové zastávky na křižovatce dle bodu 13 zápisu
 úpravu ceny nájemného budovy Obecního domu na částku 2 500 Kč za jednu akci plus
úhradu spotřebovaných energií s platností od 1. 11. 2018 dle bodu 14 zápisu
 rozpočtové opatření č. 5 roku 2018 – příjmy ve výši 4 018 926 Kč, výdaje ve výši
3 909 797 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 16 zápisu
Hlasování u všech jedenácti bodů schvalování:
PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0
Příští jednání zastupitelstva se koná 26. 9. 2018 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OU.
Ověřovatelé: Pokorná Věra
Špatenka Karel
Zapsala:

Štumrová Bohuslava
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Alena
Smolíková

Digitálně podepsal
Alena Smolíková
Datum: 2018.09.12
22:11:06 +02'00'
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