Z Á P I S č. 4/2019
z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 16. 5. 2019 v 18:00 hodin
Přítomni:

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

Starostka obce v 18:05 hodin zahájila řádně a včas svolané zasedání zastupitelstva obce (8. 5.2019)
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 jednání:
1. Zahájení a schválení programu jednání
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Rekapitulace závěrů předchozího jednání ZO
4. Informace o přiznaných a nepřiznaných dotacích na rok 2019 a schválení uzavření smluv o
poskytnutí dotace v rámci POV 2019 s Pardubickým krajem a MAS Bohdanečsko
5. Informace o podání žádosti o dotaci na věcné vybavení jednotky Sboru dobrovolných hasičů
JPO V pro 2. kolo 2019 a na pořízení dopravního automobilu 2020
6. Žádost o majetkoprávní vypořádání pozemků SÚS PK – vyhlášení záměru převodu
7. Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a
smlouvy o právu provést stavbu na p. č. 95/29 – kabelové vedení NN
8. Výběr herních prvků na doplnění dětského hřiště s přispěním dotace RSOB
9. Výběr dodavatele na opravu budovy obecního úřadu s přispěním dotace POV
10. Řád veřejného pohřebiště - schválení
11. Informace o cenové nabídce na možné pořízení posledního měřiče rychlosti
12. Pytlový svoz odpadu od firmy Granplast s. r. o. – úprava cen od 1. 6. 2019
13. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 1/2015 (nájemce: TJ Sokol
Rohoznice)
14. Odchyt psů od 1. června 2019
15. Plnění rozpočtu k 30. 4. 2019
16. Rozpočtové opatření č. 3/2019
17. Body zařazené zastupiteli (podle § 94 odst. 1, 2 zákona o obcích)
18. Různé
19. Diskuze
20. Závěr
ad 1)
Program jednání navržený starostkou obce byl přijat bez připomínek a bez doplnění.
Usnesení:
ZO schvaluje navržený program jednání.
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 2)
Zapisovatelkou byla určena p. Bohuslava Štumrová, ověřovateli zápisu byli navrženi p. Karel
Špatenka a 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. Karla Špatenku a Bc. Vlastimila Halbicha.
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 3)
Starostka obce zrekapitulovala závěry z jednání zasedání zastupitelstva č. 2/2019 a 3/2019.
Odlišnost byla pouze ve výběru firmy na čištění obce zametacím vozem – místo Služeb města
Lázně Bohdaneč, které měly problém s výsypem smetků, byla objednána SUS Pardubického kraje.
Usnesení:
ZO bere na vědomí rekapitulaci závěrů z minulých jednání ZO č. 2/2019 a 3/2019.
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno
ad 4)
Informace starostky o přiznaných a nepřiznaných dotacích na rok 2019 a schválení uzavření smluv
o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova 2019.
Přiznané dotace: Oprava objektu obecního úřadu, Podpora provozu prodejny za rok 2018, Dodávka
a montáž závlahového zařízení na fotbalové hřiště - poskytovatel dotace Pardubický kraj.
Přiznaný účelový příspěvek: MALÝ LEADER pro Bohdanečsko pro rok 2019, Obec Rohoznice oprava a údržba šaten a klubovny TJ Sokol Rohoznice – poskytovatel MAS Bohdanečsko z. s.
Nepřiznaná dotace: Věcné vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů JPO V 1. kolo 2019 poskytovatel dotace Pardubický kraj.
Usnesení:
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace – poskytovatel dotace Pardubický kraj, akce
Oprava objektu obecního úřadu, částka dotace 160 000 Kč.
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace – poskytovatel dotace Pardubický kraj, akce
Podpora provozu prodejny v Rohoznici, částka dotace 53 453 Kč.
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace – poskytovatel dotace Pardubický kraj, akce
Dodávka a montáž závlahového zařízení na fotbalové hřiště, částka dotace 100 000 Kč.
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelového příspěvku - poskytovatel MAS
Bohdanečsko, z. s., akce MALÝ LEADER pro Bohdanečsko pro rok 2019, Obec Rohoznice Oprava a údržba šaten a klubovny TJ Sokol Rohoznice, částka příspěvku 42 000 Kč.
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 5)
Zpráva starostky o podání Žádosti o poskytnutí programové dotace na požární techniku a věcné
prostředky požární ochrany pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů obce Rohoznice pro 2. kolo
roku 2019 na přestavbu podvozku stříkačky a Žádosti o účelovou investiční dotaci pro jednotku
Sboru dobrovolných hasičů obce Rohoznice na pořízení dopravního automobilu pro rok 2020.
Usnesení:
ZO bere na vědomí informaci o podání Žádosti o poskytnutí programové dotace na požární
techniku a věcné prostředky požární ochrany pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů JPO V
obce Rohoznice pro II. kolo roku 2019.
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ZO bere na vědomí podání Žádosti o účelovou investiční dotaci pro jednotku Sboru
dobrovolných hasičů JPO V obce Rohoznice na pořízení dopravního automobilu pro rok 2020.
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
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ad 6)
Informace starostky o vyhlášení záměru bezúplatného převodu pozemků p. č. 1164, 1183, 1193,
1196 a 1206 vedené jako ostatní plocha – silnice v k. ú. Rohoznice, ve vlastnictví obce Rohoznice
na základě Žádosti o majetkoprávní vypořádání pozemků a bezúplatného převodu pozemků do
vlastnictví Pardubického kraje – Správy a údržby silnic Pardubického kraje.
Usnesení:
ZO schvaluje vyhlášení záměru bezúplatného převodu pozemků p. č. 1164, 1183, 1193, 1196 a
1206 ostatní plocha – silnice ve vlastnictví obce Rohoznice do vlastnictví Pardubického kraje –
Správy a údržby silnic PK na základě Žádosti o majetkoprávní vypořádání pozemků.
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 7)
Zpráva starostky o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí, o zřízení věcného břemene – služebnosti
a Smlouvy o právu provést stavbu na pozemku č. 95/29 v k. ú. Rohoznice na zřízení kabelového
vedení NN, uzavřené mezi Obcí Rohoznice a ČEZ distribuce a.s.
Usnesení:
ZO schvaluje návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu na p. č. 95/29 – kabelové vedení NN mezi Obcí
Rohoznice a ČEZ distribuce, a.s.
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 8)
Na základě nabídky firmy Bonita Group Service a. s. ZO provedlo výběr čtyř herních prvků včetně
jejich montáže na dětské hřiště. Jedná se o náhradu již nevyhovujících dřevěných prvků za nové,
kovové. Pořízeno bude s významným příspěvkem Regionálního svazku obcí Bohdanečsko.
Usnesení:
ZO schvaluje výběr čtyř herních prvků (houpadlo na pružině – auto, houpadlo na pružině –
koník, vahadlová čtyřhoupačka a lanová síť) na doplnění dětského hřiště (výměna za
nevyhovující dřevěné herní prvky) na základě cenové nabídky firmy Bonita Group Service a. s.
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 9)
Starostka obce poskytla ZO veškeré cenové nabídky firem, které se zúčastnily prohlídky a zaměření
objektu obecního úřadu (oprava fasády a oprava střechy včetně klempířských prací).
Cenové nabídky na opravu fasády i střechy zaslaly firmy: Stavební firma Libor Jindřichovský s. r.
o., Hlinsko v Čechách, IČ: 27535605, Ivan Kopyn, Čepí 43, IČ: 27496091, Stavby Brych s. r. o.,
Srch, IČ: 05741441, cenovou nabídku pouze na opravu fasády Klým stavitelství, Přelouč, IČ:
73663450. Pan Klým se ještě před jednáním zastupitelstva zájmu o opravu fasády vzdal z časových
a personálních důvodů. Cenovou nabídku na opravu střechy zaslaly firmy Jiří Bureš, Rohoznice 62,
IČ: 66298172 a Petr Cerman, pokrývačská firma, Hradec Králové, IČ 49339362.
OZ zhodnotilo tyto nabídky a rozhodlo: na opravu střechy je vybrána firma Jiří Bureš, Rohoznice
62, IČ 66298172 a na opravu fasády je vybrána firma Ivan Kopyn, Čepí 43, IČ 27496091.
Usnesení:
ZO schvaluje výběr dodavatelů na akci Oprava budovy obecního úřadu (fasáda a střecha).
Na základě podaných cenových nabídek byla na opravu střechy vybrána firma Jiří Bureš,
Rohoznice 62, IČ 66298172 a na opravu fasády firma Ivan Kopyn, Čepí 43, IČ 274 960 91.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 1
Usnesení BYLO schváleno.
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ad 10)
Starostka obce seznámila ZO s novým Řádem veřejného pohřebiště obce Rohoznice. Tento Řád VP
je vydáván na základě zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, po předchozím souhlasu Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne
13. 5. 2019, vydaného pod č. j. KrÚ 35064/2019/OR/ÚP.
Usnesení:
ZO schvaluje nový Řád veřejného pohřebiště obce Rohoznice platný od 1. 6. 2019.
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 11)
Starostka seznámila ZO s cenovou nabídkou firmy DOSIP servis na možnost pořízení posledního
měřiče rychlosti.
Usnesení:
ZO bere na vědomí informace o cenové nabídce na možné pořízení posledního měřiče rychlosti
od firmy DOSIP servis a odkládá jeho pořízení na pozdější dobu.
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 12)
Firma Granplast s. r. o. Staré Ždánice zaslala ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě na svoz
pytlového odpadu s navýšením ceny poskytovaných služeb. Platnost Dodatku č. 1 od 1. 6. 2019.
Usnesení:
ZO schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě na svoz pytlového odpadu s firmou Granplast
s. r. o. Staré Ždánice s platností od 1. 6. 2019.
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 13)
TJ Sokol Rohoznice dne 28. 3. 2019 oznámil změnu podnájemce od 1. 4. 2019 na p. Jiřího Bureše
IČ 66298172. Cena podnájmu beze změny na částku 1 500 Kč měsíčně.
Usnesení:
ZO schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 1/2015
(nájemce: TJ Sokol Rohoznice, podnájemce: Jiří Bureš).
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 14)
Z důvodu ukončení platnosti veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Lázně Bohdaneč (Městská
policie) a Obcí Rohoznice k 1. 6. 2019 OZ jednalo o převzetí povinnosti provádět v rámci katastru
obce Rohoznice odchyt toulavých psů a o nutnosti pořídit k tomuto účelu odchytovou tyč a
odchytové rukavice. V této záležitosti bude obec úzce spolupracovat s jednotkou Sboru požární
ochrany Rohoznice.
Usnesení:
ZO bere na vědomí převzetí povinnosti obce týkající se odchytu toulavých psů do své pravomoci
ve spolupráci s jednotkou Sboru dobrovolných hasičů od 1. 6. 2019. K tomuto účelu schvaluje
pořízení odchytové tyče a odchytových rukavic.
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
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ad 15)
Plnění rozpočtu k 30. 4. 2019
popis
Příjmy celkem
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 +
(PROSTŘEDKY Z AKTUELNÍHO ROKU -)
přijaté dlouhodobé půjčené prostředky
(položka 8123)
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých
prostředků (položka 8124)

ROZPOČET 2019
3 719 980,00 Kč
3 446 280,00 Kč
208 300,00 Kč

65 400,00 Kč
3 750 328,55 Kč
3 350 328,55 Kč
400 000,00 Kč
30 348,55 Kč
30 348,55 Kč -

Kč

-

Kč

plnění 04/2019
% plnění
1 257 579,41 Kč
34%
1 178 775,11 Kč
34%
57 004,30 Kč
27%

21 800,00 Kč
748 353,65 Kč
748 353,65 Kč
- Kč
509 225,76 Kč

33%
20%
22%

509 225,76 Kč
-

Kč

Stav finančních prostředků na účtech obce k 30. 4. 2019 byl ve výši 4,65 mil. Kč.
Usnesení:
ZO bere na vědomí plnění rozpočtu ke dni 30. 4. 2019.
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 16)
Rozpočtovým opatřením č. 3/2019 se zvyšují příjmy o 384 453 Kč v přijatých dotacích, a to o:
53 453 Kč z POV Pardubického kraje na podporu provozu prodejny v Rohoznici
160 000 Kč z POV Pardubického kraje na opravu objektu obecního úřadu
100 000 Kč z programu v oblasti sportu a volnočasových aktivit Pardubického kraje na dodávku a
montáž závlahového zařízeni na fotbalovém hřišti v obci Rohoznice
42 000 Kč z POV Pardubického kraje, prostřednictvím MAS Bohdanečsko z. s., na opravu šaten a
klubovny TJ Sokol Rohoznice
29 000 Kč na výdaje související s volbami do EP.
V rámci rozpočtového opatření č. 3/2019 se zvyšují výdaje rozpočtu 384 094 Kč, a to o:
29 000 Kč – neinvestiční výdaje související s konáním voleb do EP
30 000 Kč – výdaje na opravu šaten a klubovny v objektu č. p. 100 (kabiny)
13 000 Kč – mimořádný členský příspěvek RSOB na nákup herních prvků
10 000 Kč – nákup vybavení pro odchyt psů
302 453 Kč – výdaje ve výši rozpočtové rezervy
Dále je rozpočet výdajů snížen o 359 Kč u položky finančního vypořádání z minulých let se státním
rozpočtem, a to podle skutečného vyúčtování účelové dotace za rok 2018, které bylo finančně
vypořádáno k 5. 2. 2019.
Usnesení:
ZO schvaluje 3. rozpočtové opatření roku 2019.
Třetí změnou rozpočtu se zvyšují příjmy rozpočtu o 384 453 Kč na celkové příjmy rozpočtu ve výši
4 104 433 Kč a výdaje rozpočtu se zvyšují o 384 094 Kč na celkové výdaje rozpočtu ve výši
4 134 422,55 Kč, financování 29 989,50 Kč (tj. zapojené prostředky z minulých let).
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
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ad 17)
Členy zastupitelstva obce nebyly žádné další body na pořad jednání zařazeny.
ad 18)
V rámci bodu „Různé“:
- starostka obce informovala o podání reklamace firmě Strabag – trhá se krajnice u cesty P3
Na Víně v místě sjíždění kuka vozu odvážejícího komunální odpad – bude opraveno
- starostka obce informovala o zaslání Urgence k plnění dodatku k výsadbě izolační zeleně
firmě Mrázek Libor (provedení řezu stromků, opravy oplocenek a sečení porostu) ve
spolupráci s technickým dozorem Ing. Petrem Kuncem – s plněním dodatku je velký
problém, v jednání společně s technickým dozorem pokračujeme
- Ing. Veronika Švadlenková informovala o stavu vyřízení Žádosti o stavební povolení podané
dne 18. 4. 2019 na stavbu dvojgaráže se šatnou – dle informace pana Benešovského bude
vydání stavebního povolení trvat ještě nejméně dva měsíce
ad 19)
Diskuze probíhala průběžně po celou dobu zasedání k jednotlivým bodům programu.
ad 20)
Starostka obce stanovila po dohodě se členy OZ termín příštího jednání zastupitelstva a jednání
ukončila.
Příští jednání zastupitelstva obce bude 20. 6. 2019 od 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ.

Ověřovatelé:

Karel Špatenka
Bc. Vlastimil Halbich

Zapsala:

Bohuslava Štumrová

Starostka:

Alena Smolíková

Místostarostka:

Věra Pokorná
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Důvod: Schvaluji tento dokument.
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