ZÁPIS

č. 8 / 2018

z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 13. 12. 2018 v 18:00 hodin
Přítomni:

p. Alena Smolíková, Věra Pokorná, Ing. arch Veronika Švadlenková, Karel Špatenka,
Bc. Vlastimil Halbich, Renata Beňková
+ hosté dle prezenční listiny

Omluveni:

p. Bohuslava Štumrová (nemoc)

Starostka obce v 18 hodin zahájila řádně a včas svolané zasedání zastupitelstva obce (5. 12. 2018) v souladu
s § 93 zákona o obcích a přivítala všechny přítomné členy zastupitelstva obce a hosty. Následně
konstatovala, že je přítomno 5 zastupitelů z celkového počtu 6 a zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Zahájení a schválení programu jednání
Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Rekapitulace závěrů předchozího jednání ZO
Rezignace zvoleného člena zastupitele Ing. Luboše Brandy
Volba předsedy finančního výboru a člena stavebního výboru za rezignovaného člena OZ
Vydání OZV č. 3/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Žádost MŠ, ZŠ, SŠ Daneta s.r.o., Hradec Králové o finanční výpomoc na rok 2019
Schválení Dodatku č. 1/2018 ke smlouvě č. 69/02 o nakládání s odpady se SOP a.s. Přelouč
Informace o Tříkrálové sbírce 2019
Autobusová zastávka na křižovatce – zadání zpracování projektové dokumentace
Žádost o dotaci na podporu sportu – vybudování závlahového sytému (výběr dodavatele)
Žádost o programovou účelovou dotaci na podporu jednotky SDH obce pro 1. Kolo roku 2019
Kácení borovic kolem hřiště (výběr dodavatele)
Návrh Veřejnoprávní smlouvy na výkon činností obecní policie na území obce Rohoznice –
poskytovatel činnosti Město Lázně Bohdaneč (už doplněný bod – viz ad 1)
Žádost o dotaci na multifunkční hřiště z prostředků MMR z programu Podpory budování a obnovy
míst aktivního a pasivního odpočinku (už doplněný bod – viz ad 1)
Souhlas zastupitelstva dle § 84, odst. 2, písm. p) vyslovení souhlasu se vznikem pracovněprávního
vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva obce
Odměna členům zastupitelstva obce od 1. 1. 2019
Vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu obce v roce 2018
Rozpočtové opatření č. 7/2018
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2022
Návrh rozpočtu na rok 2019
Body zařazené zastupiteli (podle § 94 odst. 1, 2 zákona o obcích)
Různé
Diskuze

ad 1)
Navržený program byl doplněn na návrh starostky obce o dva body jednání (bod 14 a bod 15). Do programu
jednání byly zařazeny body:
14. Návrh Veřejnoprávní smlouvy na výkon činností obecní policie na území obce Rohoznice –
poskytovatel činnosti Město Lázně Bohdaneč.
15. Žádost o dotaci na multifunkční hřiště z prostředků MMR z programu Podpory budování a obnovy
míst aktivního a pasivního odpočinku.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený a doplněný program jednání.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
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ad 2)
Zapisovatelkou byla určena p. Renata Beňková, ověřovateli zápisu byli navrženi p. Ing. arch Veronika
Švadlenková a p. Karel Špatenka.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelkou zápisu p. Renatu Beňkovou.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovateli zápisu p. Ing. arch. Veroniku Švadlenkovou a p. Karla
Špatenku..
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 3)
Závěry z předchozího jednání nebyly, protože se jednalo o ustavující zasedání zastupitelstva obce.
ad 4)
Starostka obce informovala o přijaté rezignaci dne 5. 11. 2018 panem Ing. Lubošem Brandou na člena
zastupitelstva obce a člena všech výborů. Dále informovala, že zastupitelstvo bude dokonce volebního
období pracovat jako šestičlenné. Žádný náhradník nenastupuje, protože není.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rezignaci zvoleného člena zastupitelstva Ing. Luboše Brandy.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 5)
Na uvolněnou funkci předsedy finančního výboru byla navržena Ing. arch Veronika Švadlenková.
Na uvolněnou funkci člena stavebního výboru byl navržen p. Karel Špatenka.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje předsedu finančního výboru Ing. arch. Veroniku Švadlenkovou od data
13. 12. 2018.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
Zastupitelstvo obce schvaluje člena stavebního výboru p. Karla Špatenku od data 13. 12. 2018.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 6)
Starostka obce informovala o návrhu OZV č. 3/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Mění se splatnost poplatku a
osvobození od poplatku a to od 1. 1. 2019. Znění vyhlášky je schváleno oddělením dozoru MV ČR.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č. 3/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s platností od 1. 1. 2019.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 7)
Starostka obce informovala o doručené žádosti ze dne 5. 10. 2018 od MŠ, ZŠ a SŠ Daneta s. r. o., Hradec
Králové o finanční výpomoc na úhradu neinvestiční nákladů na žáka, který má trvalé bydliště v obci
Rohoznice. Bylo navrženo uzavření Darovací smlouvy na částku 5 000 Kč.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Darovací smlouvy na dar ve výši 5 000 Kč, obdarovaný Mateřská
škola, základní škola a střední škola Daneta, s. r. o., Hradec Králové.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
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ad 8)
Starostka obce informovala o návrhu Dodatku č. 1/2019 ke smlouvě č. 69/02 o nakládání s odpadem v obci
Rohoznice, dodavatel služeb je SOP a. s., Přelouč. Předmětem dodatku jsou cenové podmínky pro svoz KO
v roce 2019. Byl navržen dodatek č. 1/2019 ke schválení.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku č. 1/2019 ke smlouvě č. 69/02 o nakládání s odpady v obce
Rohoznice, dodavatel SOP a. s., Přelouč.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 9)
Starostka obce informovala o pořádání Tříkrálové sbírky 2019, pořadatelem sbírky je Oblastní charita
Pardubice. Termín konání sbírky bude oznámen a občané budou včas informováni. Pokladničky v počtu dvě
již byly na obecním úřadě zapečetěny.
Usnesení:
Zastupitelstvo
obce
bere
Pro: 5
Proti: 0
Usnesení BYLO schváleno.

na

vědomí
konání
Tříkrálové
Zdrželo se hlasování: 0

sbírky

v obci

Rohoznice.

ad 10)
Starostka obce informovala o podané cenové nabídce na vypracování projektové dokumentace – Stavební
úpravy zastávek BUS v obci Rohoznice od dopravního projektanta Ing. Jiřího Stránského.
Paní Pokorná informovala o ústní stížnosti občanky obce ze dne 12. 12. 2018 ohledně nebezpečné situace při
vystupování a nastupování na autobusy. K situaci na autobusové zastávce, která je stále zaplněna stojícími
(zaparkovanými) osobními vozidly, se vyjádřili hosté (p. Lada Mlejnková a p. František Mařas).
K podané cenové nabídce na vyhotovení projektové dokumentace se vyjádřil p. Bc. Halbich a p. Špatenka
s návrhem jiného řešení – vodorovného dopravního vyznačení autobusové zastávky.
Bylo navrženo uzavřít smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy zastávek
BUS v obci Rohoznice – dodavatel p. Ing. Jiří Stránský.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy zastávek BUS v obci
Rohoznice.
Pro: 0
Proti: 5
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení NEBYLO schváleno.
ad 11)
Starostka obce informovala o možnosti podání žádosti o dotaci na pořízení závlahového systému na
sportovní hřiště z rozpočtu Pardubického kraje z programu C1 Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav
sportovních zařízení, pořízení investičního majetku sportovních zařízení a organizací. Žádost o dotaci musí
být podaná do 31. 1. 2019. Paní Pokorná a pan Špatenka informovali o cenových nabídkách od tří poptaných
firem na dodávku závlahového systému na fotbalové hřiště.
Host p. Ing. Ladislav Brendl vznesl připomínku k pořízení závlahového sytému na hřiště a žádal vysvětlení
důvodu k realizaci této investice. Paní Pokorná, p. Špatenka a paní starostka se vyjádřili k navrhnuté akci.
Bylo navrženo podat žádost o dotaci z rozpočtu Pardubického kraje z programu C1 Podpora výstavby,
rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního majetku sportovních zařízení a organizací na
pořízení závlahového sytému na hřiště.
Bylo navrženo uzavřít smlouvu o dílo na dodávku závlahového sytému na hřiště s firmou IRRIGA s. r. o.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podat žádost o dotaci z rozpočtu Pardubického kraje z programu C1
Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního majetku sportovních
zařízení do 31. 1. 2019.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít smlouvu o dílo na pořízení závlahového systému na hřiště,
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dodavatel: IRRIGA s. r. o., Čistěves.
Pro: 4
Proti: 1
Usnesení BYLO schváleno.

Zdrželo se hlasování: 0

ad 12)
Starostka obce informovala o možnosti podat žádost o dotaci z rozpočtu Pardubického kraje na požární
techniku v roce 2019. Bylo navrženo pořízení podvozku na PS 12 (pojízdná stříkačka).
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podat žádost o dotaci z rozpočtu Pardubického kraje na pořízení požární
techniky v 1. kole 2019 na pořízení podvozku na PS 12.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 13)
Starostka obce informovala o tom, že TJ Sokol Rohoznice z. s. podala žádost o skácení vzrostlých borovic na
hranici pozemku p. č. 95/17 se sousedícími parcelami p. č. 95/33, č 95/34, č. 95/35 a 95/36 z důvodu
bezpečnosti.
Byly předloženy 3 nabídky na kácení vzrostlých borovic včetně vyfrézování kořenů a likvidace hmoty.
Bylo navrženo schválit cenovou nabídku na kácení vzrostlých borovic a související práce s likvidací hmoty
od p. Kamenického, Kladina.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pokácení borovic dle předložené žádosti, protože vlastníkem pozemku je
Obec Rohoznice.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
Zastupitelstvo obce schvaluje dodavatele p. Kamenického na kácení vzrostlých borovic a související práce
s likvidací hmoty.
Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 1
Usnesení BYLO schváleno.
ad 14)
Starostka obce informovala o nabídce na uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Lázně Bohdaneč a
Obcí Rohoznice na výkon činnosti Městské policie na území obce Rohoznice za cenu cca 60 tisíc Kč/rok (dle
počtu obyvatel). V souvislosti s nabídkou starostka informovala o tom, že bude zřejmě vypovězena ze strany
Města Lázně Bohdaneč Veřejnoprávní smlouva na odchyt toulavých psů v obci Rohoznice.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Lázně Bohdaneč a Obcí
Rohoznice na výkon činnosti Městské policie na území obce Rohoznice.
Pro: 0
Proti: 5
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení NEBYLO schváleno.
ad 15)
Starostka obce informovala o možnosti podat žádost o dotaci na výstavbu multifunkčního hřiště z rozpočtu
Ministerstva pro MR do 28. 2. 2019. Pan Špatenka informoval, že je k dispozici cenová nabídka na výstavbu
multifunkčního hřiště bez veřejného osvětlení cca ve výši 1,4 mil Kč.
Bylo navrženo podat žádost o dotaci na výstavbu multifunkčního hřiště z rozpočtu MMR z Programu
Podpory rozvoje regionu 2019 - Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podat žádost o dotaci na výstavbu multifunkčního hřiště z rozpočtu MMR
z Programu Podpory rozvoje regionu 2019.
Pro: 3
Proti: 2
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení NEBYLO schváleno.
ad 16)
Účetní obce p. Beňková podala informaci, že v pravomoci zastupitelstva dle zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích v platném znění podle §84 odst. 2, písm. p) je vyslovení souhlasu se vznikem pracovněprávního
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vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva. Jedná se o uzavření dohod o provedení práce na rok 2019:
- s paní Bohuslavou Štumrovou na úklid budovy obecního úřadu č. p. 96 a
- s paní Věrou Pokornou na činnost správce objektu obecního domu č. p. 20.
Bylo navrženo vyslovit souhlas s uzavřením dohody o provedení práce na rok 2019 mezi obcí a paní
Pokornou a obcí a paní Štumrovou.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce vyslovuje souhlas k uzavření dohody o provedení práce mezi obcí Rohoznice a
místostarostkou obce p. Věrou Pokornou od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019 za účelem činnosti správce
objektu č. p. 20.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
Zastupitelstvo obce vyslovuje souhlas k uzavření dohody o provedení práce mezi obcí Rohoznice a
zastupitelkou p. Bohuslavou Štumrovou od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019 za účelem zajištění úklidu a
souvisejících činností v č. p. 96.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 17)
Účetní obce p. Beňková podala informace o vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu obce 2018, které
byly doručeny podle uzavřených smluv o poskytnutí dotace.
Spolek SH ČMS – SDH Rohoznice předložil ve vyúčtování 11 dokladů na částku 11 588 Kč. Dotace spolku
byla poskytnuta ve výši 6 000 Kč na nákup věcných odměn a zabezpečení akce Dětský den v obci Rohoznice
dne 30. 6. 2018.
Dále spolek Tělovýchovná jednota Sokol Rohoznice z. s. předložil vyúčtování dotace. Dotace byla
poskytnuta spolku ve výši 6 000 Kč na aktivity spojené s pořádáním společenských akcí a na sportovní
činnost. Spolek předložil ve vyúčtování 6 dokladů v celkové výši 6 796 Kč. Prostředky byly využity na
nákup věcných cen při pořádání dvou akcí spolku a to sportovní ples a 26. ročník memoriálu.
Bylo navrženo vzít na vědomí vyúčtování poskytnutých dotací v roce 2018.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí vyúčtování dotací, které byly poskytnuty v roce 2018 spolkům:
SH ČMS – SDH Rohoznice a Tělovýchovné jednotě Sokol Rohoznice z. s.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 18)
Účetní obce p. Beňková seznámila členy zastupitelstva s nařízením vlády č. 202/2018 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků.
Uvedeným nařízením byla zvýšena (valorizována) maximální odměna neuvolněným členům zastupitelstva
cca o 7 %. Ke změně výše odměny může dojít po schválení zastupitelstvem obce.
Člen zastupitelstva p. Bc. Halbich navrhl odměny členům zastupitelstva nevalorizovat, ale ponechat je ve
stejné výši schválené na ustavujícím jednání ZO dne 1. 11. 2018.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu (valorizaci) odměn neuvolněným členům zastupitelstva podle
nařízení vlády č. 202/2018 Sb.
Pro: 1
Proti: 4
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení NEBYLO schváleno.
ad 19)
Účetní obce p. Beňková informovala o návrhu 7. rozpočtového opatření, na základě kterého dochází ke
zvýšení příjmů o 55 870 Kč na celkové příjmy 4 133 546 Kč.
Úprava příjmů rozpočtu:
+ 5 500 Kč dotace (od Pardubického kraje na požární techniku na základě uzavřené Smlouvy o
poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku (nákup kalového čerpadla)
+ 20 700 Kč dotace na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku – poskytovatel
dotace Ministerstvo zemědělství
+ 21 000 Kč – nedaňové příjmy z prodeje dřeva a
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+ 8 670 Kč – nedaňové příjmy v činnosti vnitřního obchodu – přeplatky ze záloh z minulého roku
Výdaje rozpočtu se 7. rozpočtovým opatřením zvyšují o 55 870 Kč na celkové výdaje 4 024 417 Kč.
Úprava výdajů rozpočtu:
+ 55 870 Kč rezerva na výdaje
Dále byla podána informace o provedených změnách rozpočtu v pravomoci starostky podle usnesení č.
8/2017 v období od 27. 9. 2018 do 12. 12. 2018. V tomto období bylo provedeno 12 změn rozpočtu mezi
rozpočtovými položkami, a to v celkové výši 101 900 Kč.
Bylo navrženo schválit 7. rozpočtové opatření:

popis
příjmy celkem
daňové příjmy - rozp.položky 1xxx
nedaňové příjmy - rozp.pol. 2xxx
kapatálové příjmy - rozp.pol. 3xxx
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 dlouhodobě
přijatých prostředků
-

Rozpočet 2018
po 6 RO
4 077 676,00 Kč
3 357 850,00 Kč
304 300,00 Kč
11 750,00 Kč
403 776,00 Kč
3 968 547,00 Kč
3 433 547,00 Kč
535 000,00 Kč
109 129,00 Kč

7. RO
2018
55 870,00 Kč
29 670,00 Kč
26 200,00 Kč
55 870,00 Kč
55 870,00 Kč
- Kč
- Kč

11 871,00 Kč
- Kč

-

Kč

121 000,00 Kč

-

Kč -

Rozpočet 2018
po schválených RO
4 133 546,00 Kč
3 357 850,00 Kč
333 970,00 Kč
11 750,00 Kč
429 976,00 Kč
4 024 417,00 Kč
3 489 417,00 Kč
535 000,00 Kč
109 129,00 Kč
11 871,00 Kč
- Kč
121 000,00 Kč

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje 7. rozpočtové opatření roku 2018 – příjmy ve výši 4 133 546 Kč, výdaje ve
výši 4 024 417 Kč, financování ve výši 109 129 Kč, splátky dlouhodobého přijatého úvěru ve výši 121 000
Kč a zapojení prostředků z minulých let ve výši 11 871 Kč.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 20)
Účetní obce p. Beňková předložila zastupitelstvu návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020 –
2022. Střednědobý výhledu rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce od 28. 11. 2018 do data konání
zastupitelstva. Ve střednědobém výhledu rozpočtu neplynou pro obec žádné dlouhodobé závazky a
dlouhodobé pohledávky a předpokládané roční příjmy v jednotlivých letech jsou navrženy ve výši 3,6 mil Kč
a předpokládané roční neinvestiční výdaje jsou navrženy v jednotlivých letech ve výši 3,4 mil Kč. Ročně je
ve výhledu plánovaný přebytek hospodaření ve výši 260 tis Kč.
Bylo navrženo schválit střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 – 2022.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 – 2022.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 21)
Účetní obce p. Beňková předložila zastupitelstvu návrh rozpočtu na rok 2019. Návrh rozpočtu byl zveřejněn
na úřední desce od 28. 11. 2018 do data konání zastupitelstva obce. Do schváleného rozpočtu na rok 2019
byla zahrnuta i vratka dotace do rozpočtu Pardubického kraje – nespotřebované prostředky z neinvestiční
účelové dotace na volbu prezidenta republiky a volby do zastupitelstva obec.
Host p. Ing. Ladislav Brendl vznesl připomínku k návrhu rozpočtu na rok 2019. Žádal o vysvětlení, proč není
pokračováno v opravě chodníků, které jsou v určitých částech obce v neuspokojivém stavu. Dále žádal
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informaci ohledně budování splaškové kanalizace v obci. Ke stavu a plánu opravy chodníků vysvětlila
situaci paní starostka a k problematice splaškové kanalizace podala vysvětlení p. Švadlenková.
Dále starostka obce navrhla do rozpočtu zahrnout mimořádný členský příspěvek RSOB na doplnění herních
prvků na hřiště, a to ve výši 20 tis. Kč.
Bylo navrženo schválit usnesení ke schválení rozpočtu na rok 2019.

Příjmy celkem

3 576 300,00 Kč
3 396 500,00 Kč
179 800,00 Kč

daňové příjmy - rozp.položky 1xxx
nedaňové příjmy - rozp.položky 2xxx
kapitálové příjmy - rozp.položka 3xxx
přijaté transfery (dotace) - rozpoč.položky 4xxx
Výdaje celkem
provozní výdaje - rozpočt.položky 5xxx
investiční výdaje - rozpoč.položky 6xxx
financování
zapojení prostředků z minulých let +

-

- Kč
3 606 648,55 Kč
3 206 648,55 Kč
400 000,00 Kč
30 348,55 Kč
30 348,55 Kč

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2019 – příjmy ve výši 3 576 300 Kč, výdaje ve výši
3 606 648,55 Kč financování ve výši 30 348, 55 Kč (zapojení prostředků z minulých let).
Zastupitelstvo obce ukládá starostce provést rozpis rozpočtu na rok 2019.
Zastupitelstvo obce souhlasí s přenesením pravomoci na starostku obce provést změnu rozpočtu roku 2019
rozpočtovým opatřením, kterým dojde k přesunu mezi výdaji rozpočtu v paragrafovém členění a to
maximálně do částky 80 000 Kč za kalendářní měsíc. Rozpočtovým opatřením nedojde ke změně výše
celkových schválených výdajů rozpočtu.
Zastupitelstvo obce souhlasí s přenesením pravomoci na starostku obce provést změnu v položkovém
rozpočtu daňových příjmů dle skutečného plnění daňových příjmů na konci roku 2019 a to pouze ve
prospěch rozpočtové rezervy výdajů.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 22)
Místostarostka p. Věra Pokorná informovala o nevhodném umístění pomníčku a výsadbě stromu u lesa na
pozemku ve vlastnictví obce. Pozvaný host p. Miloš Sůra se vyjádřil k umístění pomníčku a vysazení stromu.
Bylo navrženo hlasování o odstranění pomníčku a přesazení stromu na jiné vhodné místo.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odstranění pomníku umístěného u lesa.
Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 1
Usnesení BYLO schváleno.
Dále místostarostka p. Věra Pokorná navrhla pro spolky, které mají sídlo v obci, schválit bezplatný pronájem
nebytových prostor v č. p. 20 v případě neziskové činnosti spolku.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný pronájem nebytových prostor v č. p. 20 pro spolky se sídlem
v obci Rohoznice pro vlastní neziskovou činnost spolku.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
Dále místostarostka paní Pokorná informovala o podané ústní stížnosti p. Evy Vlaché na místní obchod
týkající se zásobování a čistoty v prodejně. Vzhledem k tomu, že se ústní stížnosti na nedostatky v prodejně
množí, byla paní místostarostka pověřena zastupitelstvem obce k projednání tohoto nevyhovujícího stavu
s vedoucí prodejny se žádostí o nápravu.
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Nakonec paní starostka poděkovala členům SHD Rohoznice a všem dobrovolníkům za obstarání, postavení a
vyzdobení vánočního stromu.

Příští jednání zastupitelstva obce bude 24. ledna 2019 od 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ.

Ověřovatelé:

Ing. arch. Veronika Švadlenková
Karel Špatenka

Zapsala:

Renata Beňková

Starostka obce:

Alena Smolíková

Místostarostka obce:

Věra Pokorná
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