Z Á PI S

č. 7/2019

z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 12. 9. 2019 v 18:00 hodin
Přítomni:

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

Omluveni:

Karel Špatenka

Starostka obce v 18:07 hodin zahájila řádně a včas svolané zasedání zastupitelstva obce 12.9.2019)
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 členů a zastupitelstvo obce
je usnášeníschopné.
Program:
1. Zahájení a schválení pořadu jednání
2. Určení zapisovatele a návrh na ověřovatele zápisu
3. Oprava komunikací ve vlastnictví obce – cenová nabídka SUS PK
4. Čištění komunikace zametacím vozem – nabídka
5. Žádost o odprodej části pozemku p. č. 262/10 – vyhlášení záměru prodeje
6. Informace o realizaci, případně dokončení rozpracovaných akcí
7. Vodovodní přípojka do objektu č. p. 100 kabiny TJ Sokol
8. Podání žádostí o dotace 2020 – RSOB (Program obnovy venkova) a MAS (Malý LEADER)
9. Úprava webových stránek na základě z. č. 99/2019 Sb. o přístupnosti
10. Rozpočtové opatření č. 6/2019
11. Body zařazené zastupiteli (podle § 94 odst. 1, 2 zákona o obcích)
12. Různé
13. Diskuze
14. Závěr
ad 1)
Program jednání navržený starostkou obce byl přijat bez připomínek a bez doplnění.
Usnesení:
ZO schvaluje navržený program jednání.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 2)
Zapisovatelkou byla určena p. Bohuslava Štumrová, ověřovatelem zápisu byl navržen Bc. Vlastimil
Halbich.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelkou zápisu p. Bohuslavu Štumrovou.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu Bc. Vlastimila Halbicha.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
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ad 3)
ZO jednalo se zástupcem SUS, vedoucím cestmistrovství Pardubice Ing. Jiřím Dudíkem o
možnostech nejefektivnějšího způsobu opravy obecní komunikace včetně nabídkových cen
(komunikace směr od křižovatky k lesu a komunikace v lokalitě Za hřištěm).
Usnesení:
ZO schvaluje realizovat nyní v podzimních měsících opravu místní komunikace vedoucí přes
obec a v lokalitě Za hřištěm zadáním u SUS Pardubického kraje. Byl vybrán jednodušší způsob –
zalití prasklin asfaltem a výsprava výtluků.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 4)
Informace starostky obce o nabídce pana Jaroslava Mlejnka na čištění místní komunikace
zametacím vozem, který zakoupil do svého vlastnictví.
Usnesení:
ZO bere na vědomí nabídku pana Jaroslava Mlejnka na čištění obecní komunikace zametacím
vozem. Zároveň žádá pana Mlejnka předložit cenovou nabídku na tyto práce do příštího jednání
OZ dne 24. 10. 2019.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 5)
Starostkou obce byl přednesen a ZO byl vyhlášen záměr prodeje části pozemku p. č 262/10 ostatní
plocha o výměře cca 58 m2 ve vlastnictví obce Rohoznice s tím, že zájemce o koupi na vlastní
náklady zajistí vypracování geometrického plánu a uhradí náklady spojené s koupí části pozemku.
Usnesení:

ZO schvaluje vyhlášení záměru prodeje na část p. p. č. 262/10 ostatní plocha (přibližně 58 m 2) ve
vlastnictví obce Rohoznice s tím, že zájemce o koupi uhradí mimo kupní ceny (nabídne cenu) i
vypracování geometrického plánu, poplatek za vklad do katastru nemovitostí a případné další náklady
související s prodejem této části pozemku.

Pro: 5
Proti: 0
Usnesení BYLO schváleno.

Zdrželo se hlasování: 0

ad 6)
Starostka obce seznámila ZO s průběhem dokončených a rozpracovaných akcí v letošním roce –
závlahový systém na hřišti TJ Sokol (dokončeno), doplnění herních prvků na dětském hřišti
(dokončeno), výměna střešní krytiny a svodů na obecním úřadě (dokončeno), dále oprava fasády
objektu obecního úřadu včetně rozvodů pro klimatizaci (bude dokončeno do 20.9.2019), dokončení
opravy kabin TJ Sokol (bude dokončeno do 30.9.2019) a s průběhem prací na novostavbě
dvojgaráže se zázemím pro obecního zaměstnance.
Usnesení:
ZO bere na vědomí informaci o ukončených (pořízení závlahového systému na sportovní hřiště,
výměna střešní krytiny na budově obecního úřadu, doplnění herních prvků na dětském hřišti) a
rozpracovaných (dokončení opravy kabin TJ Sokol, oprava fasády obecního úřadu) akcích roku
2019. Dále bere na vědomí informace k novostavbě dvojgaráže se zázemím pro obecního
zaměstnance.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
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ad 7)
ZO jednalo o potřebě zřídit vodovodní přípojku do budovy kabin TJ Sokol č. p. 100. Bude zřejmě
nutné připravit projektovou dokumentaci odborným projektantem. Projektanta se nabídla oslovit
paní Švadlenková, která neprodleně předá kontakt starostce obce pro další upřesnění postupu prací.
Usnesení:
ZO schvaluje vybudování nové vodovodní přípojky do budovy č. p. 100 Kabiny TJ Sokol. Nejdříve
bude vyhotovena projektová dokumentace (projektanta osloví neprodleně Ing. arch. Veronika
Švadlenková a předá kontakt pro další jednání s ním starostce obce).
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 8)
Starostka obce informovala ZO o vyhlášených dotačních titulech na rok 2020 prostřednictvím MAS
Bohdanečsko (Malý LAEDER) a RSO Bohdanečsko (Program obnovy venkova).
Usnesení:
ZO schvaluje podání žádostí o vypsané dotace na rok 2020 prostřednictvím MAS Bohdanečsko
(Malý LEADER) na rekonstrukci místnosti obecní knihovny v budově obecního úřadu a RSO
Bohdanečsko (Program obnovy venkova) na pořízení klimatizace do kanceláře a zasedací
místnosti v budově obecního úřadu.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 9)
Starostka obce informovala o nutnosti provedení kontroly a případné úpravy webových stránek
obce dle nového zákona č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.
Kontrola bude provedena poskytovatelem webových stránek firmou ANTEE s. r. o.
Usnesení:
ZO schvaluje provedení kontroly a úpravy webových stránek obce dle nového z. č. 99/2019 Zákon
o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací poskytovatelem webových stránek
firmou ANTEE s.r.o.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 10)
Zpráva účetní obce p. Beňkové o rozpočtovém opatření č. 6/2019.
Rozpočtovým opatřením č. 6/2019 se zvyšují příjmy rozpočtu o 9 000 Kč na celkové příjmy
4 158 709 Kč a výdaje rozpočtu se zvyšují o 9 000 Kč na celkové výdaje ve výši 6 688 698,55 Kč.
Financování rozpočtu je ve výši 2 529 989,55 Kč (2 200 000 Kč dlouhodobý úvěr a 329 989,55 Kč
zapojení prostředků z minulých let).
Příjmy rozpočtu se zvyšují o:
- 9 000 Kč neinvestiční dotace na věcné prostředky požární ochrany pro JSDH obce
Výdaje rozpočtu se zvyšují o:
- 9 000 Kč na nákup věcného vybavení JSDH (zásahový oblek).
V rámci rozpočtového opatření je snížena rozpočtová rezerva o 125 000 Kč na výdaje:
- 100 000 Kč na opravu místní komunikace podle nabídky SÚS Pardubice,
- 20 000 Kč na přípravu akce vodovodní přípojka k č. p. 100 (kabiny) a
- 5 000 Kč na služby v činnosti úřadu s úpravou webových stránek dle zákona č. 99/2019 Sb.
o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.
Výše rozpočtové rezervy po výše uvedeném uvolnění prostředků je 305 129 Kč.
Dále bylo ZO předloženo ke schválení uzavření Smlouvy o poskytnutí programové účelové dotace
na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu
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Pardubického kraje na rok 2019 – II. kolo, výše dotace 9 000 Kč. Účelová dotace je určena na
nákup 2 ks zásahových obleků.
Usnesení:
ZO schvaluje 6. rozpočtové opatření roku 2019.
6. změnou rozpočtu se zvyšují výdaje o 9 000 Kč na celkové výdaje rozpočtu ve výši 6 688 698,55
Kč, celkové příjmy rozpočtu se zvyšují o 9 000 Kč na celkové příjmy rozpočtu ve výši 4 158 709 Kč
a 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: 5
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
Usnesení:
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a
věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2019
– II. kolo, částka dotace 9 000 Kč.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 11 a 12)
Místostarostka obce navrhla úpravu odměny starostce obce na maximální výši dle Nařízení vlády č.
202/2018, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků.
Vzhledem k rozporům a nepřítomnosti jednoho člena zastupitelstva navrhuje ZO zařazení tohoto
bodu na následující jednání zastupitelstva.
Usnesení:
ZO schvaluje zvýšení odměny starostce na maximální výši dle Nařízení vlády č. 202/2018, kterým
se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků.
Pro: 2
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 3
Usnesení NEBYLO schváleno.
Usnesení:
ZO schvaluje zařazení bodu na další jednání ZO – Úprava odměn zastupitelstva dle Nařízení
vlády č. 202/2018, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů
zastupitelstev územních samosprávných celků.
Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 1
Usnesení BYLO schváleno.
ad 13)
Diskuze probíhala průběžně po celou dobu zasedání k jednotlivým bodům programu.
ad 14)
Místostarostka obce stanovila po dohodě se členy ZO termín příštího jednání zastupitelstva a
jednání ve 20:10 hodin ukončila.
Příští jednání zastupitelstva obce bude 24. října 2019 od 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ.
Ověřovatel:

Bc. Vlastimil Halbich

Zapsala:

Bohuslava Štumrová

Starostka:

Alena Smolíková

Místostarostka:

Věra Pokorná
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Smolíková

Podepsal Alena Smolíková
DN: cn=Alena Smolíková, c=CZ,
o=Obec Rohoznice [IČ 00274160],
ou=001, email=obec@rohoznice.cz
Datum: 2019.09.27 08:46:39
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