Z Á P I S č. 1/2020
z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 27. 2. 2020 v 18:00 hodin
Přítomni:

Omluven:

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

Starostka obce v 18:00 hodin zahájila řádně a včas svolané zasedání zastupitelstva obce (19.2.2020)
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. Rekapitulace závěrů předchozího jednání ZO
4. Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2019
5. Dodatek č. 3 ke smlouvě o sběru tříděných komunálních odpadů (pytlů)
6. Smlouva o dílo č. 175/20 – Změna č. 1 ÚP Rohoznice
7. Schválení kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 262/24
8. Dopravní automobil – výběrové řízení, uzavření kupní smlouvy, souhlas s dofinancováním
9. Novostavba dvojgaráže – kolaudace a uvedení do provozu
10. Možnost dotací 2020 – Nadace ČEZ, Nadace AGROFERT, PK, SZIF prostřednictvím MAS
11. Žádost TJ Sokol Rohoznice o poskytnutí dotace na činnost v roce 2020
12. Žádost SH ČMS - SDH Rohoznice o poskytnutí dotace na činnost v roce 2020
13. Odměňování členů zastupitelstva podle Nařízení vlády č 338/2019 Sb.
14. Zpráva o plnění rozpočtu k 31. 12. 2019
15. Návrh závěrečného účtu za rok 2019
16. Schválení účetní závěrky za rok 2019
17. Rozpočtové opatření č. 1/2020
18. Body zařazené zastupiteli (podle § 94 odst. 1, 2 zákona o obcích)
19. Různé
20. Diskuze
21. 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, ověřovateli zápisu byli navrženi Ing. arch.
Veronika Švadlenková a Bc. Vlastimil Halbich.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelkou zápisu p. Bohuslavu Štumrovou.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
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Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu Ing. arch. Veroniku Švadlenkovou a Bc.
Vlastimila Halbicha.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 3)
Starostka obce zrekapitulovala závěry a usnesení z minulého jednání zastupitelstva obce.
Usnesení:
ZO bere na vědomí rekapitulaci závěrů z jednání zastupitelstva č. 9/2019.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 4)
Starostka obce přednesla členům zastupitelstva Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování
informací za rok 2019.
Usnesení:
ZO schvaluje Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2019.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 5)
Starostka obce předložila ke schválení Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování tříděných komunálních odpadů ze dne 2. 11. 2017 mezi Obcí
Rohoznice a firmou Granplast s. r. o., Staré Ždánice 208, s účinností od 1. 3. 2020.
Usnesení:
ZO schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování tříděných komunálních odpadů s firmou Granplast s. r. o. s platností od 1. 3. 2020.

Pro: 5
Proti: 0
Usnesení BYLO schváleno.

Zdrželo se hlasování: 0

ad 6)
Starostka obce předložila ke schválení Smlouvu o dílo č. 176/20 na zpracování Změny č. 1
územního plánu Rohoznice mezi Obcí Rohoznice a firmou A-Projekt Pardubice, s. r. o.,
vypracovanou Ing. arch. Pavlem Tománkem v ceně 46 610 Kč. Změnu ÚP vyvolala firma AGRESS
s. r. o., Rohoznice č. p.101, která s cenou souhlasí a tuto cenu obci uhradí.
Usnesení:
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 175/20 na zpracování Změny č. 1 územního plánu Rohoznice s
firmou A-Projekt Pardubice, s. r. o.

Pro: 5
Proti: 0
Usnesení BYLO schváleno.

Zdrželo se hlasování: 0

ad 7)
Starostka obce předložila ke schválení Kupní smlouvu na základě již schváleného záměru prodeje
pozemků ve vlastnictví Obce Rohoznice. Záměr prodeje pozemku byl zveřejněn na úřední desce
obce od 13. 9. 2019 do 29. 9. 2019. Z pozemku p. č. 262/10 ostatní plocha byl geometrickým
plánem č. 274-160/2019 oddělen pozemek p. č. 262/24 ostatní plocha o výměře 55 m2, a ten od
obce Rohoznice kupuje paní Jana Holubová, Rohoznice č. p. 28 za cenu 50 Kč/ m2. Geometrický
plán a poplatek za vklad do KN hradí kupující. Stavební úřad Lázně Bohdaneč vydal souhlasné
stanovisko s dělením pozemku.
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Usnesení:
ZO schvaluje Kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 262/24 ostatní plocha o celkové výměře
55 m2 kupující paní Janě Holubové, Rohoznice 28, 53341 Lázně Bohdaneč za schválenou cenu
50,00 Kč/m2.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 8)
Starostka obce a výběrová komise podaly zprávu o průběhu výběrového řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu na pořízení dopravního automobilu pro SDH Rohoznice. Z oslovených tří uchazečů
podaly nabídku dva. Nejnižší nabídku ve výši 994 833 Kč včteně DPH předložila firma Auto
Trutnov s. r. o., Krkonošská 566, 541 01 Trutnov. Tato firma byla vybrána jako dodavatel vozidla.
Starostka obce předložila ZO ke schválení Kupní smlouvu mezi vítěznou firmou Auto Trutnov
s. r. o. a Obcí Rohoznice.
Na pořízení dopravního automobilu bude poskytnuta dotace, zbývající část bude dofinancována z
rozpočtu Obce Rohoznice.
Usnesení:
ZO bere na vědomí informace z průběhu výběrového řízení na pořízení dopravního automobilu.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
Usnesení:
ZO souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy na pořízení dopravního automobilu s firmou Auto
Trutnov s. r. o., Krkonošská 566, 541 01 Trutnov za nabídkovou cenu 994 833,00 Kč včetně DPH.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
Usnesení:
ZO se zavazuje při pořízení dopravního automobilu pro jednotku SDH Rohoznice dofinancovat
rozdíl mezi celkovou cenou a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 9)
Starostka informovala ZO o úspěšném kolaudačním řízení Novostavby dvojgaráže se zázemím pro
obecního zaměstnance, o vydání závazných stanovisek a uvedení stavby do provozu.
Usnesení:
ZO bere na vědomí informaci starostky obce týkající se závěrečné fáze Novostavby dvojgaráže se
zázemím pro obecního zaměstnance (závazná stanoviska, kolaudační řízení, uvedení do provozu).
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 10)
Starostka obce informovala o nově vyhlášených dotačních titulech v roce 2020 (Nadace ČEZ,
Nadace Agrofert, SFIF prostřednictvím MAS, Pardubický kraj).
Usnesení:
ZO bere na vědomí informaci starostky obce týkající se nových možností žádat o dotace v roce
2020.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
Usnesení:
ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci na SZIF prostřednictvím MAS Bohdanečsko v rámci
5. výzvy - PRV - rok 2020 - Fische 7 - Živé obce - f) Kulturní a spolková zařízení. Žádost se týká
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objektu Obecního domu (Multifunkční kulturní zařízení), a sice oprava a nátěr fasády,
vybudování nových venkovních schodů od vchodu u garáže, pořízení nových stolů a židlí,
případně pořízení nových okapů a svodů.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 11)
Účetní obce předložila ke schválení Smlouvu o poskytnutí dotace pro rok 2020 mezi Obcí
Rohoznice a TJ Sokol Rohoznice ve výši 15 tis. Kč. Dotace bude použita spolkem na pořádané
společenské a kulturní akce v roce 2020, účast v okresní fotbalové soutěži – dospělí a přípravnou
činnost dětské skupiny TJ Sokol Rohoznice ve fotbale.
Usnesení:
ZO bere na vědomí žádost TJ Sokol Rohoznice o poskytnutí dotace na čin nost v roce 2020.
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na činnost TJ Sokol Rohoznice v roce 2020
ve výši 15 000 Kč.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 12)
Účetní obce předložila ke schválení Smlouvu o poskytnutí dotace pro rok 2020 mezi Obcí
Rohoznice a SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Rohoznice ve výši 50 tisíc Kč. Dotace bude
použita spolkem na aktivity spojené s pořádáním kulturních a společenských akcí v obci Rohoznice
v roce 2020 (ples, čarodějnice, dětský den a pořádání akce 115 let od založení SDH Rohoznice).
Usnesení:
ZO bere na vědomí žádost SH ČMS - SDH Rohoznice o poskytnutí dotace na činnost v roce 2020.
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na činnost SH ČMS - SDH Rohoznice v roce
2020 ve výši 50 000 Kč.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 13)
Účetní obce předložila návrh (první v pořadí) na úpravu odměn v souvislosti s vydáním nařízení
vlády č. 338/2019 Sb., kterým došlo k valorizaci odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce ve
výši 10 %. Byly podány další dva návrhy na usnesení (tedy celkem tři), o kterých se hlasovalo
v pořadí tak, jak byly podány.
Usnesení:
ZO schvaluje/stanovuje od 1. 3. 2020 měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva za
výkon funkce takto: starosty ve výši 25 775 Kč, za výkon funkce místostarosty ve výši 16 500 Kč,
za výkon funkce člena zastupitelstva ve výši 1 205 Kč, za výkon funkce člena výboru ve výši 1 650
Kč a za výkon funkce předsedy výboru ve výši 1 870 Kč.
ZO schvaluje při souběhu více funkcí neuvolněného člena zastupitelstva odměnu v souhrnu dvou
odměn za funkce s nejvyšší odměnou schválenou zastupitelstvem obce.
Pro: 1
Proti: 2
Zdrželo se hlasování: 2
Usnesení NEBYLO schváleno.
Usnesení:
ZO schvaluje, že nebude upravena výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva podle
Nařízení vlády č. 338/2019 Sb., od 1. 3. 2020 vůbec a bude ponechána odměna dosavadní.
Pro: 2
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 3
Usnesení NEBYLO schváleno.
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Usnesení:
ZO schvaluje měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva za výkon funkce: starosty ve
výši 25 775 Kč od 1. 3. 2020. Výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce
místostarosty, člena zastupitelstva, člena výboru a člena předsedy výboru se nemění.
Pro: 2
Proti: 2
Zdrželo se hlasování: 1
Usnesení NEBYLO schváleno.
ad 14), 15), 16)
Účetní obce podala informaci o plnění rozpočtu za rok 2019 dle bodu programu 14) o průběhu
přezkoumání hospodaření za rok 2019, které se uskutečnilo 5. 2. 2020. Dále dle bodu programu 15)
- návrh závěrečného účtu za rok 2019 byl podle zákona vyvěšen na úřední desce ve lhůtě 15 dnů
před jednáním zastupitelstva. Podrobné informace k plnění rozpočtu, k návrhu závěrečného účtu a k
účetní závěrce dle bodu programu 16) jsou uvedeny ve zprávě, které je nedílnou přílohou
tohoto zápisu.
Usnesení:
ZO bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu k 31. 12. 2019.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
Usnesení:
ZO schvaluje závěrečný účet obce Rohoznice za rok 2019 a vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
Usnesení:
ZO schvaluje účetní závěrku obce Rohoznice za rok 2019.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 17)
Účetní obce předložila návrh rozpočtového opatření 1/2020, kterým budou příjmy rozpočtu zvýšeny
o 142 750 Kč:
- 30 tis Kč - daň z příjmů právnických osob,
- 60 tis Kč - daň z přidané hodnoty,
- 50 tis Kč - nekapitálové příspěvky v paragrafu územní plánování a
- 2,75 tis Kč - příjmy z prodeje pozemků.
Na straně výdajů bude rozpočet zvýšen o 142 750 Kč:
- 5 tis Kč na dotaci spolkům,
- 15 tis Kč na elektřinu v paragrafu sportovní zařízení v majetku obce a v paragrafu nebytové
prostory,
- 50 tis Kč na služby v územním plánování,
- 40 tis Kč na služby v odpadovém hospodářství,
- 30 tis Kč na daň z příjmu právnických osob za obec a
- 2,75 tis Kč rozpočtová rezerva na výdaje.
Dále v rámci rozpočtového opatření bude přesunuta částka ve výši 8 tis Kč z neinvestiční položky
úroky z úvěru na investiční položku z důvodu úhrady úroků z úvěru za období před kolaudací
stavby dvojgaráže.
Usnesení:
ZO schvaluje 1. rozpočtové opatření roku 2020, kterým se zvyšují příjmy o 142 750 Kč na celkové příjmy
rozpočtu ve výši 4 593 950 Kč, výdaje rozpočtu se zvyšuji o 142 750 Kč na celkové výdaje rozpočtu ve výši
4 008 050 Kč a financování rozpočtu ve výši 585 900 Kč.

Pro: 5
Proti: 0
Usnesení BYLO schváleno.
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ad 18)
Na tomto zasedání nebyly zastupiteli zařazeny k projednání žádné další body.
ad 19)
Na tomto zasedání nebyly do bodu „Různé“ zařazeny žádné záležitosti.
ad 20)
Diskuze probíhala průběžně po celou dobu zasedání k jednotlivým bodům programu.
ad 21)
Starostka obce stanovila po dohodě se členy ZO termín příštího jednání zastupitelstva a jednání
ukončila.

Příští jednání zastupitelstva obce bude 23. dubna 2020 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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Smolíková

Podepsal Alena Smolíková
DN: cn=Alena Smolíková, c=CZ, o=Obec
Rohoznice [IČ 00274160], ou=001,
email=obec@rohoznice.cz
Důvod: Jsem autorem tohoto dokumentu.
Datum: 2020.03.05 08:25:24 +01'00'
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OBEC ROHOZNICE, 533 41 Lázně Bohdaneč, kraj Pardubický
___________________________________________________________________
Příloha Zápisu č. 1/2020 z jednání zastupitelstva obce dne 27. 2. 2020 ke schválení závěrečného
účtu a účetní závěrky Obce Rohoznice za rok 2019
Obec Rohoznice, IČ 00274160
Rozpočet a plnění rozpočtu 2019
Schválený rozpočet obce na rok 2019 byl v průběhu roku upraven 7 rozpočtovými opatřeními.
Na straně příjmů došlo ke zvýšení rozpočtovaných příjmů o 600 tis Kč na celkové rozpočtované příjmy
4,2 mil Kč a na straně výdajů došlo ke zvýšení rozpočtových výdajů o 3,1 mil Kč na celkové
rozpočtované výdaje 6,7 mil Kč.
Financování rozpočtu bylo zvýšeno o 2,5 mil Kč z důvodu zapojení prostředků z minulých let ve výši
330 tis Kč a z důvodu přijetí dlouhodobého úvěru ve výši 2,2 mil Kč.
Skutečné plnění příjmů bylo ve výši 4,53 mil Kč tj. 108 % k plánovanému rozpočtu příjmů.
Skutečné plnění výdajů bylo ve výši 5,74 mil Kč tj. 86 % k plánovému rozpočtu výdajů.
Porovnání plnění rozpočtu roku 2019 k roku 2018
Finanční hospodaření příjmů za rok 2019 oproti roku 2018 bylo o 180 tis Kč vyšší a hospodaření
výdajů za rok 2019 oproti roku 2018 bylo o 2,62 mil vyšší. Nárůst výdajů v letošním roce oproti
předcházejícímu roku byl ovlivněn zařazením investiční akce - Výstavba dvojgaráže se zázemím pro
obecního zaměstnance s investičním výdajem ve výši 2,3 mil Kč a vyššími výdaji na opravu majetku
obce.
Výsledek hospodaření za rok 2019
Ztráta hospodaření za rok 2019 byla ve výši 1,21 mil Kč - čerpání úvěru k 31. 12. 2019 bylo ve výši
2,134 mil Kč.
Stav prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2019 (běžné účty + pokladna) byl ve výši
5 082 890 Kč.
Příjmy rozpočtu - skutečnost 2019 v porovnání s předchozím rokem - v tis Kč
Skutečnost 2018

Skutečnost 2019

% plnění 2019/2018

3 589

3 870

108 %

Nedaňové příjmy

319

200

63 %

Kapitálové příjmy

12

0

Dotace - investiční

170

100

59 %

Dotace - neinvestiční

260

362

139 %

4 350

4 532

104 %

Popis
Daňové příjmy

Příjmy celkem

Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů v Kč

UZ

účel dotace

98348

volby do Evropského
parlamentu konané ve
dnech 24. a 25. 5. 2019

IČO:
00274160
e-mail: obec@rohoznice.cz
http:
www.rohoznice.cz

přiděleno

29 000

bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s. Pardubice
číslo účtu: 1205468349/0800

vyčerpáno

rozdíl

14 896

14 104

Rohoznice 96
533 41 Lázně Bohdaneč
telefon: 466 981 109
mobil:
606 660 245

celkem

29 000

14 896

14 104

Přehled dotací poskytnutých Pardubickým krajem v roce 2019 v Kč
účel dotace

přiděleno

Dodávka a montáž závlahového
zařízení na fotbalové hřiště v obci
Rohoznice

vyčerpáno z
dotace

celkové výdaje akce

100 000

100 000

282 283

Pořízení zásahových oděvů pro
jednotku SDH

9 000

9 000

15 814

Oprava objektu obecního úřadu

160 000

160 000

481 175

53 453

53 453

106 907

322 453

322 453

885 179

Podpora provozu prodejny na krytí
provozních výdajů

Celkem

Výdaje rozpočtu - skutečnosti a porovnání s předchozím rokem - v tis Kč (včetně komentáře
k výdajům)

Popis
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

Skutečnost 2018

Skutečnost 2019

% plnění 2019/2018

2 655

3 198

120 %

460

2 543

552 %

3 115

5 741

184 %

V průběhu roku 2019 byla zahájena investiční akce - „Novostavba dvojgaráže se zázemím pro
obecního zaměstnance“ z důvodu zajištění nového provozního zázemí pro potřeby údržby veřejnéh o
prostranství a majetku obce. Akce byla realizovaná jako kapitálový výdaj - stavba (rozpočtová položka
6121) s celkovým výdajem ve výši 2 261 tis Kč.

V rámci rozpočtu byla financovaná jako investiční výdaj dále akce - dodávka a montáž závlahového
zařízení na fotbalové hřiště v obci s částkou 282 tis Kč.
Přezkoumání hospodaření za rok 2019
Přezkoumání hospodaření za rok 2019 bylo provedeno dne 5. 2. 2020 Krajským úřadem. Závěr
z přezkoumání hospodaření za rok 2019 zněl – nebyly zjištěny chyby a nedostatky dle zák. č.
420/2004 dle § 2 a § 3.

Účetní závěrka za rok 2019
Povinnost schválit účetní závěrku je stanovena vyhláškou č.220/2013 o požadavcích na schvalování
účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.
Podklady pro schválení účetní závěrky jsou:
účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha účetní závěrky)
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
inventarizační zpráva o provedení inventarizace majetku a závazků za rok 2019.
Účetní výkazy byly odeslány do Centrálního systému účetnictví státu do 5. 2. 2020 prostřednictvím
Pardubického kraje.
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Účetní výkazy:
Výkaz zisku a ztráty – vykázány náklady roku 2019 ve výši 3 630 087,60 Kč, výnosy roku 2019 byly ve
výši 4 463 064,10 Kč a výsledek hospodaření + 861 666,50 Kč před zdaněním.

Rozvaha - stavy jednotlivých účtů rozvahy byly k 31. 12. 2019 dokladovány provedenou inventurou.
Výsledek inventarizace je uveden v Závěrečné inventarizační zprávě o provedení invent arizace za rok
2019. Inventarizace majetku, závazků a pohledávek byla provedena v termínu od 31. 12. 2019 do
29. 1. 2020. Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.
Příloha účetní závěrky - obsahuje informace o podrozvahové evidenci a doplňující informace k účtům
rozvahy a výkazu zisku a ztráty.
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