Z Á P I S č. 3/2020
z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 27. 8. 2020 v 18:00 hodin
Přítomni:

Omluven:

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

Starostka obce v 18:20 hodin zahájila řádně a včas svolané zasedání zastupitelstva obce (19. 08. 2020)
v souladu s § 93 zákona o obcích a přivítala všechny přítomné členy zastupitelstva obce a hosty. Následně
konstatovala, že je přítomno 4 zastupitelů z celkového počtu 5 členů a zastupitelstvo obce je
usnášeníschopné.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Zahájení a schválení pořadu jednání
Určení zapisovatele a návrh na ověřovatele zápisu
Rekapitulace závěrů předchozího jednání ZO
Přeložený bod z minulého jednání (vybudování plotu podél dětského hřiště a pozemku p. Valenty)
Zahájení řízení o Změně č. 1 územního plánu Rohoznice
Návrh změny stanov Regionálního svazku obcí Bohdanečsko
Volby do zastupitelstev krajů v roce 2020
Informace k pořízení dopravního automobilu pro SDH a záležitosti s tím spojené
Schválení uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro JSDH s Pardubickým krajem 2. kolo 2020
Informace k podání žádosti o dotaci prostřednictvím MAS a její zaregistrování u SZIF (Obecní dům)
Vypracování odborného posudku možných forem a systémů odkanalizování obce Rohoznice
seznámení s výsledkem poptávkového řízení a stanovení dalšího projednání
Informace místostarostky obce k záležitostem v její kompetenci
Souhlas zastupitelstva dle § 84 odst. 2 písm. p), zákona č. 128/2000 Sb. se vznikem
pracovněprávního vztahu (volby)
Rozpočtové opatření č 3/2020
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:
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání navržený starostkou obce.
Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 2)
Zapisovatelkou byla určena p. Bohuslava Štumrová, ověřovatelkou zápisu byla navržena Ing. arch. Veronika
Švadlenková.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelkou zápisu p. Bohuslavu Štumrovou.
Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatelkou zápisu Ing. arch. Veroniku Švadlenkovou.
Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
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ad 3)
Starostka obce zrekapitulovala závěry a usnesení z minulého jednání zastupitelstva obce.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rekapitulaci závěrů z jednání zastupitelstva č. 2/2020.
Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 4 a)
Starostka obce informovala o probíhajícím jednání s Pardubickým krajem o možnosti převedení dotace
přidělené Pardubickým krajem z Programu obnovy venkova 2020 ve výši 80 000 Kč z druhu akce „Oprava
chodníku“ na druh akce „Rekonstrukce oplocení u Multifunkčního komunitního centra a dětského hřiště“, a
charakteru akce z dotace neinvestiční na dotaci investiční. Oprava chodníku se z důvodu případných zásahů
do uvažované části chodníku nebude v letošním roce realizovat. Pomocí dotace bude vyměněn stávající
drátěný plot a plot z uschlých tújí za betonový plot o výšce 2 m podél pozemků ve vlastnictví obce.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti Pardubickému kraji o schválení změny použití schválené
dotace z POV ve výši 80 tis. Kč. Jedná se o změnu druhu akce „Oprava chodníku“ na druh akce
„Rekonstrukce oplocení u Multifunkčního komunitního centra a dětského hřiště“, a charakteru akce
z dotace neinvestiční na dotaci investiční. Zároveň schvaluje rekonstrukci oplocení podél pozemků p. č.
320, p. č. 85/2, p. č. 95/17 dle předložené cenové nabídky firmou LKB - Ploty Čeperka.
Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 4 b)
Zastupitelstvo obce projednalo zahrnutí akce Rekonstrukce oplocení u Multifunkčního komunitního centra a
dětského hřiště do platného Programu rozvoje obce doplněním do části 2.5 Rozvojové aktivity formou
zpracovaného Dodatku č. 1 k PRO Rohoznice.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zahrnutí akce „Rekonstrukce oplocení u Multifunkčního komunitního centra
a dětského hřiště“ do platného Programu rozvoje obce doplněním do části 2.5 Rozvojové aktivity formou
Dodatku č. 1 k PRO Rohoznice a zároveň tento dodatek schvaluje.
Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 5)
Starostka obce informovala zastupitelstvo o zahájení řízení „Změna č. 1 územního plánu Rohoznice“.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starostky o zahájení řízení „Změna č. 1 územního plánu
Rohoznice“ projednání dne 17. 9. 2020 v 15:00 hodin na OU Rohoznice.
Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 6)
Starostka obce seznámila zastupitelstvo s Návrhem změny Stanov Regionálního svazku obcí Bohdanečsko.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí „Návrh změny Stanov Regionálního svazku obcí Bohdanečsko“.
Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 7)
Zpráva starostky obce ke konání Voleb do zastupitelstev krajů ve dnech 2. a 3. října 2020. Informace jsou
průběžně vyvěšovány na webových stránkách obce na úřední desce v záložce „Volby do zastupitelstev krajů
2020 – průběžné informace“.
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Volby do Senátu Parlamentu České republiky se v našem volebním okrsku v roce 2020 nekonají.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace starostky ke konání Voleb do zastupitelstev krajů ve dnech
2. a 3. října 2020.
Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 8)
Starostka obce informovala o pořízení dopravního automobilu pro JSDH Rohoznice – o jeho převzetí dne
24. 7. 2020 v Auto Trutnov, vydání Dopravně provozního řádu, uzavření havarijního pojištění vozidla včetně
pojištění členů JSDH Rohoznice na úraz i odpovědnost, vedení knihy jízd, informovanosti starostky velitelem
JSDH o pohybu vozidla. Velitel JSDH informoval o prvních výjezdech a zásazích.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace starostky k pořízení dopravního automobilu pro JSDH
Rohoznice (převzetí, vydání Dopravně provozního řádu, pojištění automobilu a pojištění členů JSDH) a
informace velitele JSDH k prvním zásahům.
Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 9)
Starostka obce informovala o schválení Programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky
PO jednotek SDH Pardubickým krajem na pořízení plovoucího čerpadla v rámci 2. kola žádostí 2020.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace – poskytovatel dotace Pardubický
kraj, akce Pořízení plovoucího čerpadla, částka dotace 25 000 Kč.
Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 10)
Starostka obce informovala o úspěšném zaregistrování žádosti o dotaci na akci „Oprava a vybavení
Multifunkčního komunitního centra Rohoznice“ podané prostřednictvím MAS Bohdanečsko na SZIF Praha.
První na řadě je nákup nových stolů a židlí v měsíci říjnu 2020, stavební práce proběhnou v roce 2021.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starostky o úspěšném zaregistrování žádosti dotaci na
dokončení opravy budovy Obecního domu prostřednictvím MAS Bohdanečsko na Státním zemědělském
intervenčním fondu Praha – název akce „Oprava a vybavení Multifunkčního komunitního centra
Rohoznice“.
Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 11)
Starostka obce informovala o výsledku poptávkového řízení na vypracování odborného posudku možných
forem a systémů odkanalizování obce. Přihlásila se pouze jedna firma, a sice RECPROJEKT s.r.o. Pardubice.
S tou bude jednat obcí pověřená paní Kateřina Korejtková, a v jednání bude pokračovat zastupitelstvo obce.
K tomuto bodu vystoupil host Ing. Luboš Branda. Opět požadoval informaci, jak a kdy bude obec řešit čištění
odpadních vod. Bylo konstatováno, že tuto informaci zatím zastupitelstvo nemá. Systém odkanalizování
bude řešen na samostatném jednání zastupitelstva obce v měsíci září 2020. Na toto jednání byl pan Branda
pozván. Termín viz usnesení k tomuto bodu.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starostky o výsledku poptávkového řízení na vypracování
odborného posudku možných forem a systémů odkanalizování obce. K této problematice bude svoláno
samostatné jednání zastupitelstva obce 10. září 2020 v 18:00 hodin.
Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
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ad 12)
Místostarostka informovala o jednání starostky a místostarostky s inspektorkou firmy Hruška týkající se
provozu prodejny a o návštěvě starosty obce Syrovátka týkající se provozu prodejny Hruška v jejich obci.
Dále o těžkopádné spolupráci s TJ Sokol Rohoznice a o záležitostech dodržování pořádku v obci (odkládání
odpadu občany na veřejná prostranství). Byla projednána i problematika údržby obce, sečení, úklidu,
postřiku plevele a další a byl vznesen návrh na zaměstnání pracovníka jako obecního zaměstnance.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace místostarostky obce k provozu prodejny potravin v obci,
k záležitostem týkajícím se spolupráce s TJ Sokol a problematice údržby a úklidu obce.
Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 13)
Členem okrskové volební komise v obci Rohoznice pro Volby do zastupitelstev krajů bude paní Bohuslava
Štumrová – člen zastupitelstva obce Rohoznice.
Účetní obce informovala o uzavření pracovně právního vztahu mezi obcí Rohoznice a p. Bohuslavou
Štumrovou za účelem výkonu funkce člena okrskové volební komise při Volbách do zastupitelstev krajů.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce vyslovuje souhlas podle § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích) se
vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí Rohoznice a paní Bohuslavou Štumrovou za účelem výkonu
funkce člena okrskové volební komise při Volbách do zastupitelstev krajů.
Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 14)
Zpráva účetní obce k rozpočtovému opatření č. 3 roku 2020.
V rámci rozpočtového opatření č. 3/2020 jsou zvýšeny příjmy rozpočtu o částku 420 403 Kč takto:
• 31 000 Kč – účelová neinvestiční dotace na výdaje související s Volbami do zastupitelstev krajů
• 327 500 Kč – neinvestiční, neúčelový příspěvek ze Státního rozpočtu v souvislosti s krizovými
opatřeními s výskytem koronaviru SARS COV-2
• 25 000 Kč - neinvestiční dotace z rozpočtu Pardubického kraje na požární techniku
• 36 903 Kč – neinvestiční transfer od rozpočtu územní úrovně – rozdělený členský podíl od Svazku
obcí Přeloučska
Na straně výdajů je rozpočet zvýšen o částku 250 403 Kč takto:
• 155 000 Kč – nebytové prostory čp. 20 (nákup nábytku – stoly a židle), paragraf 3613
• 40 000 Kč – požární ochrana – nákup plovoucího čerpadla, paragraf 5512
• 31 000 Kč – volby do zastupitelstev krajů, paragraf 6115
• 1 000 Kč – pojištění majetku obce, paragraf 6320
• 73 403 Kč – rozpočtová rezerva na nespecifikované běžné výdaje, paragraf 6409
• a snížení rozpočtovaných běžných výdajů o 50 000 Kč z důvodu podání žádosti o změnu účelu
dotace z opravy chodníků na nový účel „Rekonstrukce oplocení u Multifunkčního komunitního
centra a dětského hřiště“ – poskytovatel dotace Pardubický kraj. Změnou účelu dotace je snížen
výdaj na opravu a údržbu v paragrafu 2219 v celkové výši 250 000 Kč, který byl rozpočtován
rozpočtovým opatřením č. 2/2020 a zvýšení investičního výdaje ve výši 200 000 Kč v paragrafu 3639
na uvedenou rekonstrukci oplocení.
Uvedenými úpravami rozpočtu se zvýší rozpočet příjmů na 5 174 764 Kč, rozpočet výdajů na 4 618 453 Kč a
financování rozpočtu na 556 311 Kč. Ve financování rozpočtu jsou zapojeny prostředky z minulých let ve výši
43 689 Kč a splátka jistiny ve výši 600 000 Kč.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje 3. rozpočtové opatření roku 2020, kterým se zvyšují příjmy o 420 403 Kč na
celkové příjmy rozpočtu ve výši 5 174 764 Kč, výdaje rozpočtu se zvyšuji o 250 403 Kč na celkové výdaje
rozpočtu ve výši 4 618 453 Kč. Financování rozpočtu ve výši 556 511 Kč, z toho splátka jistiny 600 000 Kč a
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zapojení prostředků z minulých let ve výši 43 689 Kč.
Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 15)
Starostka SDH Rohoznice paní Jaroslava Tomášková informovala zastupitelstvo obce o konání akce „Ukliďme
svět, ukliďme Česko“, která proběhne dne 19. 9. 2020 v našem obecním lese. Organizátorem akce v roce
2020 bude opět SDH Rohoznice. Čas a místo srazu brigády budou včas upřesněny.
ad 16, 17)
Diskuze probíhala průběžně po celou dobu zasedání k jednotlivým bodům programu.
ad 18)
Starostka obce stanovila po dohodě se členy ZO termín příštího jednání zastupitelstva a jednání ukončila.

Příští jednání zastupitelstva obce bude 10. září 2020 od 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ.

Ověřovatel:

Ing. arch. Veronika Švadlenková

Zapsala:

Bohuslava Štumrová

Starostka:

Alena Smolíková

Místostarostka:

Věra Pokorná
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Podepsal Alena Smolíková
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Důvod: Schvaluji tento dokument.
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