Z Á P I S č. 2/2019
z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 14. 3. 2019 v 18:00 hodin
Přítomni:

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

Starostka obce v 18:15 hodin zahájila řádně a včas svolané zasedání zastupitelstva obce (6. 3.
2019) v souladu s § 93 zákona o obcích a přivítala všechny přítomné členy zastupitelstva obce a
hosty. Následně konstatovala, že je přítomno 6 zastupitelů z celkového počtu 6 členů a
zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Program:
1. Zahájení a schválení pořadu jednání
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3 Rekapitulace závěrů předchozího jednání ZO
4. Výpověď veřejnoprávní smlouvy MP Lázně Bohdaneč (odchyt psů)
5. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na výměnný fond knihoven na rok 2019
6. Označení autobusové zastávky – Rozhodnutí odboru dopravy MMP
7. Informace k výstavbě garáže u obecního domu (stavební řízení)
8. Jarní úklid obce - komunikace
9. Dětské hřiště - stav, údržba a oprava
10. Sportovní hřiště a TJ Sokol - informace místostarostky
11. Smlouva o zřízení věcného břemene mezi firmou Čepro a.s. a Obcí Rohoznice
12. Novela zákona o odpadech – sběr použitých jedlých olejů z domácností
13. Závěrečný účet 2018
14. Účetní závěrka 2018
15. Rozpočtové opatření č. 2/2019
16. Body zařazené zastupiteli (podle § 94 odst. 1, 2 zákona o obcích)
17. Různé
18. Diskuze
19. Závěr
ad 1)
Navržený program byl doplněn na návrh starostky obce o bod s pořadovým číslem 11 - Smlouva o
zřízení věcného břemene mezi firmou Čepro a.s. a Obcí Rohoznice.
Další body programu se o jeden posouvají.
Usnesení:
ZO schvaluje navržený a doplněný program jednání. Navíc byl zařazen bod vložený nově pod
číslem 11, další body se o jeden posouvají.
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 2)
Zapisovatelkou byla určena p. Bohuslava Štumrová, ověřovateli zápisu byli navrženi p. Ing. arch.
Veronika Švadlenková a p. Bc. Vlastimil Halbich.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelkou zápisu p. Bohuslavu Štumrovou.
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
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Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovateli zápisu p. Ing. arch. Veroniku Švadlenkovou a
Bc. Vlastimila Halbicha.
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 3)
Starostka obce zrekapitulovala závěry předchozího jednání ZO v lednu 2019. Nebyla konstatována
žádná změna a odchylka od stanovených usnesení.
Usnesení:
ZO bere na vědomí rekapitulaci závěrů z minulého jednání ZO č. 1/2019.
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 4)
Starostka obce informovala o „Výpovědi veřejnoprávní smlouvy č. 6/2016-00018“ uzavřené podle
ust. § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o policii mezi Městem Lázně Bohdaneč a Obcí Rohoznice
doručené obci dne 28. 2. 2019 s výpovědní lhůtou tří měsíců. Dnem 1. 6. 2019 končí smluvní vztah
o výkonu činnosti Městské policie LB na odchyt toulavých psů v obci Rohoznice.
Usnesení:
ZO bere na vědomí výpověď veřejnoprávní smlouvy Města Lázně Bohdaneč o výkonu činností
Městské policie Lázně Bohdaneč na území obce Rohoznice – odchyt toulavých psů ke dni 1. 6.
2019.
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 5)
Krajská knihovna v Pardubicích podala v únoru 2019 žádost o dotaci na nákup knih v rámci
výměnného fondu sdružených knihoven. Výše příspěvku (dotace) je 5 Kč na 1 občana, což pro
rozpočet obce představuje částku ve výši 1 315 Kč. Stav obyvatel k 1. 1. 2019 byl 263 obyvatel.
Krajská knihovna nejpozději do 15. 2. 2020 předloží finanční vypořádání poskytnuté dotace.
Současně se žádostí o dotaci na letošní rok předložila Krajská knihovna i vyúčtování dotace za rok
2018. V roce 2018 bylo sdruženo 9 obcí na nákup výměnného fondu v celkové výši 15 231 Kč.
Z této částky bylo nakoupeno 66 svazků knih s průměrnou cenou 231 Kč. Obec poskytla v loňském
roce dotaci ve výši 1 305 Kč (261 obyvatel x 5 Kč).
Usnesení:
ZO bere na vědomí informaci o vyúčtování poskytnuté dotace za rok 2018 na výměnný fond
knihoven od Krajské knihovny v Pardubicích.
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ZO schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy s Krajskou knihovnou v Pardubicích na
poskytnutí dotace na výměnný fond knihoven na rok 2019 v částce 1 315 Kč.
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 6)
Informace starostky ve věci stanovení místní úpravy o provozu „zastávky“ veřejné linkové přepravy
osob na silnici č. III/3238 v obci Rohoznice. Na základě předloženého podnětu od Obce Rohoznice
bylo odborem dopravy Magistrátu města Pardubice vydáno Rozhodnutí, že nebude ve věci
vyhověno na základě uvedeného stanoviska Policie ČR a Silniční správního úřadu Odboru dopravy
Magistrátu města Pardubic.
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Usnesení:
ZO bere na vědomí Rozhodnutí odboru dopravy Magistrátu města Pardubice o zamítnutí žádosti
obce Rohoznice ve věci stanovení místní úpravy provozu (dopravního značení) v prostoru
zastávky veřejné linkové přepravy osob.
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 7)
Zpráva Ing. arch. Veroniky Švadlenkové a starostky obce o zpětvzetí žádosti o zjednodušené
stavební řízení a o průběhu vyřízení příslušných dokumentů, které jsou součástí nového stavebního
řízení na povolení stavby „Novostavba dvojgaráže s šatnou pro obecního zaměstnance“. K podání
žádosti o povolení stavby chybí ještě dvě stanoviska, a to HZS Pardubického kraje a Odboru
dopravy Magistrátu města Pardubice. Ostatní příslušná stanoviska jsou k dispozici..
Usnesení:
ZO bere na vědomí informace paní Švadlenkové a starostky obce k průběhu stavebního řízení na
povolení stavby „Novostavba dvojgaráže s šatnou pro obecního zaměstnance“.
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 8)
Starostka obce seznámila s nabídkami na provedení jarního úklidu místní komunikace zametacím
vozem (čištění krajnic) firmami Služby města Lázně Bohdaneč a Správy a údržby silnic PK. Byla
vybrána nabídky firmy Služby města Lázně Bohdaneč.
Usnesení:
ZO schvaluje objednání zametacího vozu na jarní úklid obecních komunikací od firmy Služby
města Lázně Bohdaneč.
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 9)
Zastupitelstvo obce se dohodlo na přemístění dvou původních herních prvků z prostoru nového
dětského hřiště - vahadlové houpačky a lanového žebříku - do prostor v zadní části k tenisovému
hřišti. Tyto herní prvky budou nahrazeny čtyřmi novými herními prvky s finanční spoluúčastí z
dotace od RSOB. Až bude známa částka poskytnuté dotace, podle její výše bude proveden výběr
herních prvků. Dále bude vyměněn písek v pískovišti a dokončeno posunutí hran mezi kamínky a
trávníkem.
Zároveň bylo upozorněno na nedodržování provozního řádu dětského hřiště tím, že tam volně
pobíhají psi, dětské hřiště znečišťují a jejich držitelé po nich exkrementy neuklízejí.
Usnesení:
ZO bere na vědomí informace starostky a místostarostky k provozu a stavu dětského hřiště.
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ZO schvaluje přemístění dvou původních herních prvků (vahadlové houpačky a lanového
žebříku) do zadní části k tenisovému kurtu. Tyto dva herní prvky budou nahrazeny čtyřmi novými
herními prvky stejné kvality, jako je nové dětské hřiště. Prvky budou zakoupeny po přiznání
dotace od RSOB.
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 10)
Místostarostka obce informovala zastupitelstvo o provozní problematice týkající se úprav a
celkového využívání prostoru a zařízení sportovního hřiště TJ Sokol. Paní Pokorná dořeší
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záležitosti týkající se již dříve vybudovaných zařízení a pomůcek v kabinách, na hřišti a
v prostorách k němu přiléhajících, které souvisí s provozem areálu sportovního hřiště.
Usnesení:
ZO bere na vědomí informace místostarostky k záležitostem týkajícím se TJ Sokol a provozu
sportovního hřiště.
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 11)
Starostka obce informovala o uzavření „Smlouvy č. 47201 o zřízení věcného břemene - služebnosti
jako práva cesty“ v rámci stavby oplocení armaturní šachty produktovodu v k. ú. Rohoznice na
dotčené parcely č. 223/1 a parcely č. 1031 zapsané na LV 10001 katastrální území Rohoznice na
základě již dříve uzavřené Smlouvy o smlouvě budoucí mezi firmou Čepro a. s., Praha a Obcí
Rohoznice. Předmětem smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene - služebnosti jako
realizace práva cesty – pro umístění a provozování zařízení produktovodu a jeho součástí.
Usnesení:
ZO schvaluje uzavření Smlouvy č. 47201 o zřízení věcného břemene – „Služebnosti jako práva
cesty“ mezi firmou ČEPRO a. s., Praha a Obcí Rohoznice v rámci stavby oplocení armaturní
šachty produktovodu v k. ú. Rohoznice.
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 12)
Starostka obce informovala o novele zákona o odpadech. Od 1. 4. 2019 platí ustanovení o tom, že
obec je povinna zajistit od občanů sběr použitých jedlých odpadů. Nejpozději od 1. 1. 2020 musí
být sběr zajištěn. Starostka seznámila s nabídkou na uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb od pana
Libora Černohlávka se sídlem Jakub 38, Církvice. Předmětem služeb je bezplatný sběr použitých
jedlých olejů včetně poskytnutí sběrné nádoby zdarma. Sběrná nádoba bude umístěna u prodejny.
Odvoz odpadu bude prováděn ze strany poskytovatele 1x měsíčně. Odpad, který je předmětem
smlouvy, je vymezen dle Vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů.
Usnesení:
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb na bezplatný sběr použitých jedlých olejů
z domácností s firmou Libor Černohlávek, Jakub 38, 285 33 Církvice včetně bezplatného
poskytnutí sběrné nádoby od 1. 5. 2019.
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 13)
Účetní obce předložila zastupitelstvu „Závěrečný účet za rok 2018".
Závěrečný účet za rok 2018 byl zveřejněn na úřední desce od 26. 2. 2019 do 14. 3. 2019.
Celkové plnění příjmů rozpočtu za rok 2018 bylo ve výši 4,35 mil. Kč, z toho daňové příjmy ve
výši 3,59 mil. Kč (82,5 % celkových příjmů), nedaňové příjmy ve výši 319 tis. Kč (7,3 %
celkových příjmů), kapitálové příjmy 12 tis. Kč (0,2 % celkových příjmů) a dotace ve výši 430 tis.
Kč (10 % celkových příjmů).
Celkové plnění výdajů 2018 bylo ve výši 3,115 mil. Kč, z toho běžné výdaje ve výši 2,65 mil. Kč
(85,3 % celkových výdajů) a investiční výdaje ve výši 460 tis. Kč (14,7 % celkových výdajů).
Obec v roce 2018 uhradila splátky úvěru ve výši 120,3 tis. Kč. Úvěr byl v plně výši splacen.
Jednalo se o úvěr z roku 2015 na rekonstrukci veřejného osvětlení II. etapy.
Přebytek rozpočtového hospodaření za rok 2018 byl ve výši 1,23 mil. Kč.
Rozpočet byl v průběhu roku 2018 změněn na základě osmi rozpočtových opatření. Rozpočet
příjmů byl zvýšen v objemu o 806 tis. Kč a na straně výdajů byl rozpočet zvýšen v objemu o 818
tis. Kč.
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Usnesení:
ZO schvaluje závěrečný účet obce Rohoznice za rok 2018 a vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad.
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 14)
Účetní obce předložila zastupitelstvu „Účetní závěrku za rok 2018".
Aktiva obce k datu 31. 12. 2018 byly ve výši 27,2 mil. Kč, z toho majetek ve výši 22,6 mil. Kč,
pohledávky ve výši 0,5 mil. Kč, finanční prostředky na běžných účtech 4,1 mil. Kč.
Pasiva obce k datu 31. 12. 2018 byly ve výši 27,2 mil. Kč, z toho vlastní kapitál ve výši 26,8 mil.
Kč, krátkodobé závazky ve výši 0,4 mil. Kč.
Majetek, závazky a pohledávky obce byly inventarizovány k datu 31. 12. 2018 a nebyly zjištěny
inventarizační rozdíly.
Náklady obce k datu 31. 12. 2018 byly ve výši 3,08 mil. Kč a výnosy k tomuto datu ve výši 4,44
mil. Kč. Dle výkazu zisku a ztráty byl výsledek hospodaření před zdaněním ve výši 1,36 mil. Kč.
Přezkoumání hospodaření za rok 2018 bylo provedeno Krajským úřadem Pardubického kraje ve
dnech 18. 1. 2019 a 4. 2. 2019. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2018 zněl – nebyly
zjištěny chyby a nedostatky dle zák. č. 420/2004 dle § 2 a § 3.
Usnesení:
ZO schvaluje účetní závěrku obce Rohoznice za rok 2018.
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 15)
Účetní obce předložila zastupitelstvu „Rozpočtové opatření č. 2/2019".
V rámci rozpočtového opatření č. 2/2019 bylo navrženo zvýšení příjmů o 54 780 Kč, a to:
daňové příjmy o 49 780 Kč (daň z příjmů PO za obec)
nedaňové příjmy o 500 Kč (příjmy z prodeje dřeva 4 500 Kč a příjem za věcné břemeno ve výši
500 Kč).
V rámci rozpočtového opatření č. 2/2019 bylo navrženo zvýšení výdajů rozpočtu o 54 780 Kč, a to:
o 49 780 Kč – daň z příjmů PO za obec
o 4 500 Kč – služby v lesním hospodářství - rezerva na těžbu dřeva
o 37 000 Kč – výdaje na elektřinu po vyúčtování za období 2018 (zvýšeny výdaje z důvodu
doplatků za zúčtovací období a s tím spojeno i zvýšení záloh na období 2019). U prodejny (č. p. 89)
zvýšeny výdaje o 26 000 Kč, u č. p. 100 (kabiny) zvýšeny výdaje na elektřinu o 6 000 Kč a u č. p.
96 (obecní úřad) zvýšeny výdaje o 5 000 Kč. V souvislosti s úpravou výdajů na elektřinu byla
předložena informace o skutečném čerpání elektřiny podle jednotlivých odběrných míst za období
od 2013 do 2018.
Dále na straně výdajů rozpočtu v rámci rozpočtového opatření je snížení rozpočtové rezervy o
36 500 Kč. (Rezerva rozpočtu po této úpravě je v rozpočtu ve výši 183 tis. Kč.)
Stav finančních prostředků na účtech obce k 28. 2. 2019 byl ve výši 4,14 mil. Kč.
2. změnou rozpočtu se zvyšují příjmy rozpočtu o 54 780 Kč na celkové příjmy rozpočtu ve výši
3 719 980 Kč a výdaje rozpočtu se zvyšují o 54 780 Kč na celkové výdaje rozpočtu ve výši
3 750 328,55 Kč, financování 30 348,55 Kč (tj. zapojené prostředky z minulých let).
Usnesení:
ZO schvaluje 2. rozpočtové opatření roku 2019. Zvýšení příjmů o 54 780 Kč na celkové příjmy
rozpočtu ve výši 3 719 980 Kč, zvýšení výdajů rozpočtu o 54 780 Kč na celkové výdaje rozpočtu ve
výši 3 750 328,55 Kč, financování 30 348,55 Kč (zapojené prostředky z minulých let).
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
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ad 16)
Členy zastupitelstva obce nebyly žádné další body na pořad jednání zařazeny.
ad 17)
V rámci bodu „Různé“:
- Starostka obce informovala o jarním termínu svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu, a
sice v sobotu 25. 5. 2019. Občané budou včas informováni o podrobnostech svozu.
- Místostarostka obce informovala o tom, že Obec Rohoznice získala ocenění v celostátní soutěži
o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí Zlatý erb 2019. Naše obec obsadila
krásné 1. místo v kategorii Nejlepší webové stránky obce v Pardubickém kraji a postupujeme do
celorepublikového finále.
- Dále se v rámci tohoto bodu o slovo přihlásili členové JSDH a SDH se žádostí o pořízení
devítimístného dopravního automobilu pro potřeby JPO V Rohoznice. O automobil je možné
požádat HZS Pardubického kraje, kdy příspěvek poskytuje jak HZS (do 450 000 Kč), tak
Pardubický kraj (do 300 000 Kč). Zbytek hradí obec. Pořizovací cena automobilu se pohybuje
v řádu 900 000 Kč až 1 000 000 Kč. Další informace podal pan Josef Sirůček z Čeperky.
Členové JPO a SDH žádají zastupitelstvo o schválení podání žádosti o dotaci na pořízení
dopravního automobilu (realizace v roce 2020) s tím, že automobil bude nejen využíván pro
potřeby spojené s výkonem činnosti JPO V, ale i pro občany, děti a spolek TJ Sokol Rohoznice.
Vzhledem k velkým emocím zastupitelstvo odročilo projednání na 21. 3. 2019 a ukládá JPO
předložit zastupitelstvu informace o finančním nákladu, který zatíží rozpočet obce, o představě
týkající se provozu automobilu, dalších požadavcích na rozpočet obce apod.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje svolání mimořádného zasedání k projednání možnosti podání
žádosti o dotaci na pořízení dopravního automobilu pro JPO Vna den 21. 3. 2019 v 18:00 hodin.
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 18)
Diskuze probíhala průběžně po celou dobu zasedání k jednotlivým bodům programu.
ad 19)
Starostka obce stanovila po dohodě se členy OZ termín příštího řádného jednání zastupitelstva a
jednání ukončila.
Příští jednání zastupitelstva obce bude 16. 5. 2019 od 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ.
Ověřovatelé:

Ing. arch. Veronika Švadlenková
Bc. Vlastimil Halbich

Zapsala:

Bohuslava Štumrová

Starostka:

Alena Smolíková

Místostarostka:

Věra Pokorná
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