Z Á P I S č. 6/2019
z mimořádného jednání obecního zastupitelstva konaného dne 29. 7. 2019 v 18:00 hodin
Přítomni:

Alena Smolíková, Věra Pokorná, Ing. arch. Veronika Švadlenková, Karel Špatenka,
Bohuslava Štumrová, Bc. Vlastimil Halbich, Renata Beňková

Starostka obce v 18:10 hodin zahájila řádně a včas svolané mimořádné zasedání zastupitelstva obce
(21.7.2019) 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. Určení zapisovatele a návrh na ověřovatele zápisu

3. Projednání výsledků výběrového řízení na výstavbu garáže
4. Schválení Smlouvy o dílo s firmou Agrostav, a. s. na výstavbu garáže
5. Schválení Přijetí úvěru od České spořitelny, a. s. na výstavbu garáže
6.
7.
8.
9.
10.

Rozpočtové opatření č. 5/2019
Body zařazené zastupiteli (podle § 94 odst. 1, 2 zákona o obcích)
Různé
Diskuze
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, ověřovatelem zápisu byl navržen p. Karel Špatenka.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelkou zápisu p. Bohuslavu Štumrovou.
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatelem zápisu p. Karla Špatenku.
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 3)
Starostka obce seznámila přítomné s průběhem výběrového řízení na Novostavbu dvojgaráže s šatnou pro
obecního zaměstnance. Do výběrového řízení se přihlásili dva uchazeči, a sice firma TIMRA, s. r. o. Semtín
a Agrostav, a. s. Pardubice. Výběrová komise doporučila vybrat po zhodnocení obou nabídek dle
stanovených kritérií jako nejvýhodnější nabídku firmy Agrostav, a. s. Pardubice. Na všechno dohlížel pan
Jaroslav Bulíček, který pro obec pracuje na základě příkazní smlouvy k zajištění výběrového řízení na výběr
dodavatele a zároveň bude pracovat na základě další příkazní smlouvy jako stavební dozor a technická
pomoc na realizaci této stavby.
Usnesení:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o průběhu výběrového řízení na projekt Novostavba
dvojgaráže s šatnou pro obecního zaměstnance.
Pro: 6
Proti: 0
Usnesení BYLO schváleno.
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Usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje výběr dodavatele na projekt Novostavba dvojgaráže s šatnou pro
obecního zaměstnance, a sice firmu Agrostav, a. s. Pardubice, která nabídla nejnižší cenu a
splnila veškerá stanovená kritéria.
Pro: 6
Proti: 0
Usnesení BYLO schváleno.

Zdrželo se hlasování: 0

ad 4)
Starostka obce předložila zastupitelstvu návrh Smlouvy o dílo s firmou Agrostav, a. s. Pardubice na
Novostavbu dvojgaráže s šatnou pro obecního zaměstnance.
Usnesení:

ZO schvaluje Smlouvu o dílo s firmou Agrostav a. s. Pardubice na projekt Novostavba dvojgaráže
s šatnou pro obecního zaměstnance. Cena díla včetně DPH je 2 159 454,33 Kč.
Pro: 6
Proti: 0
Usnesení BYLO schváleno.

Zdrželo se hlasování: 0

ad 5)
Starostka obce předložila zastupitelstvu úvěrovou nabídku České spořitelny, a.s. na výstavbu dvojgaráže
s šatnou pro obecního zaměstnance a zároveň zpracovanou Smlouvu o úvěru číslo 0495345149.
Usnesení:
OZ schvaluje přijetí střednědobého investičního úvěru a zároveň uzavření Smlouvy o úvěru číslo
0495345149 od České spořitelny, a. s. Pardubice na realizaci projektu Novostavba dvojgaráže s šatnou pro
obecního zaměstnance ve výši 2 200 000 Kč. Splácení jistiny je měsíční od 31. 1. 2020 do 31. 8. 2023 ve
výši 50 000 Kč, úroková sazba pevná ve výši 2,71 % p. a.
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 6)
Účetní obce předložila zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 5/2019, kterým se zvyšují výdaje a
financování rozpočtu. Výdaje rozpočtu se zvyšují o částku 2 500 000 Kč na celkové výdaje ve výši
6 679 698,55 Kč.
Výdaje rozpočtu se zvyšují o:
- 2 300 000 Kč na Novostavbu dvojgaráže s šatnou pro obecního zaměstnance a
- 200 000 Kč na úpravu zadního vchodu u obecního domu a na úpravy prostor okolo obecního
domu v souvislosti s novostavbou dvojgaráže.
V rámci rozpočtového opatření je snížena rozpočtová rezerva o 47 000 Kč na tyto výdaje:
- 35 000 Kč na zvýšení výdajů související s projektem „Oprava a údržba TJ Sokol Rohoznice“ –
opravy v č. p. 100 a
- 12 000 Kč na výdaje za doplatek za odběr plynu v č. p. 89 (prodejna) v souvislosti
s vyúčtováním odběru za období 6/2018 – 6/2019.
Stav rozpočtové rezervy po úpravě je ve výši 430 129 Kč.
Rozpočtovým opatřením se zvyšuje financování rozpočtu o 2 500 000 Kč na celkovou částku
2 529 99,55 Kč, a to o:
2 200 000 Kč přijaté dlouhodobé půjčené prostředky – úvěr od České spořitelny, a. s. a
300 000 Kč zapojení prostředků z minulých let.
Usnesení:
ZO schvaluje 5. rozpočtové opatření roku 2019.
5. změnou rozpočtu se zvyšují výdaje rozpočtu o 2 500 000 Kč na celkové výdaje rozpočtu
6 679 698,55 Kč, celkové příjmy rozpočtu ve výši 4 149 709 Kč a financování rozpočtu se zvyšuje o
2 500 000 Kč na celkové financování rozpočtu ve výši 2 529 989,55 Kč (2 200 000 Kč dlouhodobé půjčené
prostředky a 329 989,50 Kč zapojené prostředky z minulých let).
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
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ad 7, 8)
Členy zastupitelstva obce nebyly žádné další body na pořad jednání zařazeny.
ad 9)
Diskuze probíhala průběžně po celou dobu zasedání k jednotlivým bodům programu.
ad 10)
Termín příštího jednání zastupitelstva stanovený na řádném zasedání dne 20. 6. 2019 zůstává nezměněn.
Starostka obce po potvrzení termínu jednání ukončila.

Příští jednání zastupitelstva obce bude 12. září 2019 od 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ.

Ověřovatel:

Karel Špatenka

Zapsala:

Bohuslava Štumrová

Starostka:

Alena Smolíková

Místostarostka:

Věra Pokorná
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Alena
Smolíková

Podepsal Alena Smolíková
DN: cn=Alena Smolíková, c=CZ, o=Obec
Rohoznice, ou=starostka,
email=obec@rohoznice.cz
Důvod: Jsem autorem tohoto dokumentu.
Datum: 2019.08.01 08:28:14 +02'00'
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