ZÁ PI S

č. 6 / 2018

z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 26. 9. 2018 v 19:00 hodin
Přítomni:

dle prezenční listiny

Program:
1. Schválení programu jednání
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Autobusová zastávka na křižovatce
4. Věcné prostředky PO JSDH – smlouva o přidělení dotace
5. Informace o podaných žádostech o dotace na rok 2019
6. Revize a vymetání komínů
7. Zahájení územního řízení „Propustek na silnici III/3238 Rohoznice“
8. Vyhlášení záměru prodeje pozemků nepotřebných pro obec – upřesnění zájmu p. Tlučhoře
9. Dokončení rekonstrukce obecního domu – úklid
10. Rozpočtové opatření č. 6
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 společně s dopravním projektantem panem Jiřím Stránským jednalo o možnosti vyřešení
bezpečnosti autobusové zastávky na křižovatce ve směru od Křičeně na Osičky. Jedinou možností
bude zřejmě vybudování zálivu pro bezpečné nastupování a vystupování cestujících s tím, že bude
zcela vyloučena možnost neoprávněného parkování vozidel v tomto místě. Situace bude nadále
řešena, vše je zatím ve fázi zjišťování možností. Další jednání bude následovat po zvolení nového
zastupitelstva.
ad 4)
OZ projednalo a schvaluje “Smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku
a věcné prostředky PO JSDHO“ z dotačního programu Podpora jednotek SDH obcí Pardubického
kraje na pořízení požární techniky a věcných prostředků požární ochrany z rozpočtu Pardubického
kraje ve výši 5 500 Kč (70 %) na pořízení kalového čerpadla pro JSDH Rohoznice.
ad 5)
Starostka obce informovala o podaných žádostech o dotace na příští rok. Byla podána žádost
v rámci Programu obnovy venkova na rok 2019 na akci „Oprava objektu obecního úřadu“ podle
získaných předběžných cenových nabídek. Dále byla podána žádost o dotaci prostřednictvím MAS
Bohdanečsko v rámci výzvy č. 2 MALÝ LEADER pro Bohdanečsko na akci „Oprava a údržba
šaten a klubovny TJ Sokol Rohoznice“. Poslední žádostí o dotaci prostřednictvím RSOB v rámci
výzvy Obnova veřejných prostranství mikroregionu Bohdanečsko je žádost na akci „Doplnění čtyř
herních prvků na dětské hřiště“.
ad 6)
Starostka obce podala informaci o naplánované akci revize a čištění komínů, která proběhne
v sobotu 6. října 2018. Zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě.
ad 7)
Starostka obce informovala o zahájení územního řízení „Propustek na silnici III/3238 Rohoznice“.
Jedná se o akci Pardubického kraje, oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti
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zastoupeného Správou a údržbou silnic Pardubického kraje.
ad 8)
Informace starostky k upřesnění zájmu o odkup pozemků obce pro plánovanou výstavbu rodinného
domu. K datu konání zastupitelstva nebyly panem Radimem Tlučhořem pozemky, o které má zájem
(viz zápis č. 5/2018 bod 4), konkretizovány. Zastupitelstvo proto ruší k datu 26. 9. 2018 vyhlášený
záměr prodeje pozemků ze dne 29. 6. 2018.
ad 9)
Paní Pokorná podala informaci o dokončení rekonstrukce interiéru obecního domu. Vše je až na
maličkosti hotovo. Velký úklid proběhne v pátek 28. září od 9 hodin.
ad 10)
Zastupitelstvu obce byla předložena změna rozpočtu:
Rozpočtovým opatřením číslo 6 dochází ke zvýšení příjmů o 58 750 Kč na celkové příjmy
4 077 676 Kč.
Úprava příjmů rozpočtu:
+ 9 000 Kč daňové příjmy (3 000 Kč místní poplatek za provoz systému shromažďování
komunálního odpadu a 6 000 Kč daň z hazardních her)
+ 30 000 Kč neinvestiční dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do
zastupitelstva obce
+ 8 000 Kč nedaňové příjmy z prodeje dřeva
+ 11 750 Kč kapitálové příjmy z prodeje pozemků.
Rozpočtovým opařením č. 6 se zvyšují výdaje o 58 750 Kč na celkové výdaje 3 968 547 Kč.
Úprava výdajů rozpočtu:
+ 30 000 Kč výdaje vzniklé v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstva obce
+ 21 000 Kč nákup chladící skříně do obecního domu
+ 4 000 Kč na revize elektrozařízení (veřejné osvětlení, hromosvody a elektrická zařízení)
+ 12 000 Kč na nákup materiálu na úřad (tonery)
V souvislosti s výše uvedenými změnami v rozpočtu je snížena rezerva ve výdajích o
8 250 Kč. Rezerva na výdaje v rozpočtu je ve výši 460 595 Kč.
Dále byla podána informace o provedených změnách rozpočtu v pravomoci starostky podle
usnesení č. 8/2017 v období od 29. 8. 20108 do 26. 9. 2018. V tomto období byly provedeny tři
změny rozpočtu mezi rozpočtovými položkami, a to v celkové výši 35 500 Kč.
Rozpočet 2018
po 5. RO

popis

6. RO
září 2018

Rozpočet 2018
po schválených RO

příjmy celkem

4 018 926,00 Kč

58 750,00 Kč

4 077 676,00 Kč

daňové příjmy - rozp.položky 1xxx

3 348 850,00 Kč

9 000,00 Kč

3 357 850,00 Kč

296 300,00 Kč

8 000,00 Kč

304 300,00 Kč

Kč

11 750,00 Kč

11 750,00 Kč

373 776,00 Kč

30 000,00 Kč

403 776,00 Kč

výdaje celkem

3 909 797,00 Kč

58 750,00 Kč

3 968 547,00 Kč

provozní výdaje - rozpočt.pol.5xxx

3 374 797,00 Kč

58 750,00 Kč

3 433 547,00 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

nedaňové příjmy - rozp.pol. 2xxx
kapatálové příjmy - rozp.pol. 3xxx

-

přijaté transfery - rozpoč.pol. 4xxx

přijaté dlouh. půjčené prostředky
uhrazené splátky dlouh. přijatých
prostředků
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11 871,00 Kč
-

11 871,00 Kč

Kč

-

Kč

121 000,00 Kč

-

Kč -

-

Kč

121 000,00 Kč

Stránka 2

Usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 informaci o podaných žádostech o dotace na rok 2019 dle bodu 5 zápisu
 informaci o termínu revize a čištění komínů dle bodu 6 zápisu
 informaci o zahájení územního řízení „Propustek na silnici III/3238 Rohoznice“ dle bodu 7
zápisu
 informace týkající se dokončení rekonstrukce interiéru obecního domu a termínu velkého
úklidu dle bodu 9 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
 po zvolení nového zastupitelstva pokračovat v jednáních s dopravním projektantem na
vyřešení bezpečnosti autobusové zastávky na křižovatce dle bodu 3 zápisu
 uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního programu „Podpora jednotek SDH obcí
Pardubického kraje na pořízení požární techniky a věcných prostředků požární ochrany na
období 2017-2020“ z rozpočtu Pardubického kraje dle bodu 4 zápisu
 zrušení záměru prodeje pozemků nepotřebných pro obec p. č. 273/3, 273/4, 88/7 a 88/12 ze
dne 29. 6. 2018 s tím, že na tyto pozemky již nebude vyhlašován jiný záměr prodeje a
pozemky zůstávají ve vlastnictví obce dle bodu 8 zápisu
 rozpočtové opatření č. 6 roku 2018 - příjmy ve výši 4 077 676 Kč, výdaje ve výši
3 968 547 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 10 zápisu
Hlasování u všech šesti bodů schvalování:
PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0

Příští jednání zastupitelstva bude svoláno starostkou obce po zvolení nového zastupitelstva.

Ověřovatelé: Pokorná Věra
Špatenka Karel
Zapsala:

Štumrová Bohuslava
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Alena
Smolíková

Podepsal Alena Smolíková
DN: cn=Alena Smolíková, c=CZ,
o=Obec Rohoznice [IČ
00274160], ou=001,
email=obec@rohoznice.cz
Důvod: Jsem autorem tohoto
dokumentu.
Datum: 2018.10.04 23:02:27
+02'00'
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