Z Á P I S č. 6/2020
z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 22. října 2020 v 18:00 hodin
Přítomni:

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

Starostka obce v 18:04 hodin zahájila řádně a včas svolané zasedání zastupitelstva obce 15.10.2020)
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 5 členů a zastupitelstvo obce je
usnášeníschopné.
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zahájení a schválení pořadu jednání
Určení zapisovatele a návrh na ověřovatele zápisu
Rekapitulace závěrů předchozího jednání ZO
Žádost Oblastní charity Pardubice o poskytnutí finančního daru na Domácí hospicovou péči
Uzavření Dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace na akci „Oprava chodníku“ z dotačního titulu
Program obnovy venkova Pardubického kraje na rok 2020
Návrhy na podání žádostí o dotace od Pardubického kraje na rok 2021
Plnění rozpočtu k 30. 9. 2020
Rozpočtové opatření roku 2020 č. 4
Informace místostarostky obce k záležitostem v její kompetenci
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: 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.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovateli 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 z minulých dvou jednání zastupitelstva obce.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rekapitulaci závěrů z jednání zastupitelstva č. 4/2020 a 5/2020.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno
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ad 4)
Oblastní charita v Pardubicích, V Ráji 732, 530 02 Pardubice požádala Obec Rohoznice o poskytnutí
finančního daru pro účel Podpory domácí hospicové péče na rok 2020 ve výši 5 000 Kč. Zaslala rovněž návrh
Darovací smlouvy.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru Oblastní charitě Pardubice, V Ráji 732, 530 02
Pardubice pro účel Podpora domácí hospicové péče ve výši 5 000 Kč na rok 2020.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření darovací smlouvy s obdarovaným Oblastní charita Pardubice,
V Ráji 732, 530 02 Pardubice na poskytnutí finančního daru pro účel Podpora domácí hospicové péče ve
výši 5 000 Kč na rok 2020.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 5)
Starostka obce informovala ZO o změně druhu a charakteru akce u schválené dotace z Programu obnovy
venkova Pardubického kraje na rok 2020. Obec Rohoznice požádala o změnu z druhu akce „Oprava
chodníku“ a charakteru neinvestiční na druh akce „Rekonstrukce oplocení u Multifunkčního komunitního
centra a dětského hřiště“ a charakter investiční. K této změně je nutné schválit uzavření Dodatku č. 1 k již
podepsané Smlouvě o poskytnutí dotace.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace na akci „Oprava
chodníku“ z dotačního titulu Program obnovy venkova Pardubického kraje na rok 2020. Na základě
žádosti obce se mění druh akce z „Oprava chodníku“ na „Rekonstrukce oplocení u Multifunkčního
komunitního centra a dětského hřiště“ a charakter akce z neinvestiční na investiční. Výška poskytnuté
dotace ve výši 80 000 Kč se nemění.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 6)
Starostka obce vyzvala členy zastupitelstva obce k podání návrhů žádostí o dotaci z POV Pardubického kraje
na rok 2021. Starostka navrhla spolu s místostarostkou pořízení nové sestavy obytných buněk náhradou za
stávající nevyhovující stavební buňky. ZO se zatím neshodlo (někteří členové navrhují zrekonstruovat
stávající stavební buňky). Vzhledem k nejednotnosti názorů bude tento bod projednán v prosincovém
zasedání ZO. Žádné další návrhy podány zatím nebyly.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce přesunuje rozhodnutí o podání žádosti o dotaci z POV PK na příští jednání ZO dne
10.12.2020. Na toto jednání zajistí Bc. Vlastimil Halbich cenovou nabídku na opravu stávajících buněk.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 7)
Zprávu o plnění rozpočtu k 30. 9. 2020 podala účetní obce paní Beňková.
Plnění příjmů k 30. 9. 2020 je v celkové výši 4 240 033 Kč, tj. 82 % ke schválenému rozpočtu a plnění výdajů
je v celkové výši 2 810 127 Kč, tj. 61 % ke schválenému rozpočtu. Splátka jistiny – úvěru na výstavbu
dvougaráže je k datu 30. 9. 2020 ve výši 450 000 Kč. Nesplacená jistina je ve výši 1 684 439, 79 Kč. Stav
finančních prostředků na bankovních účtech je ve výši 6 062 796 Kč.
Daňové příjmy v rámci rozpočtového určení daní, které tvoří 77 % celkových příjmů rozpočtu, jsou
v porovnání s rokem 2019 k datu 30. 9. 2020 cca o 190 tis. Kč nižší.
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Usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí plnění rozpočtu k 30. 9. 2020.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 8)
Zprávu o rozpočtovém opatření č. 4 k 30. 9. 2020 předložila účetní paní Beňková.
V rámci rozpočtového opatření č. 4/2020 jsou zvýšeny příjmy rozpočtu o částku ve výši 4 500 Kč, a to:
- zvýšení o 5 000 Kč – příjmy z pronájmu nebytových prostor č. p. 20 (obecní dům) - úprava
rozpočtu podle skutečně přijatých příjmů za pronájem (paragraf 3613)
- snížení o 500 Kč – bankovní úroky (paragraf 6310)
Na straně výdajů je rozpočet zvýšen o částku ve výši 4 500 Kč a jedná se o:
- zvýšení o 20 000 Kč – rekonstrukce oplocení u Multifunkčního komunitního centra a dětského
hřiště (práce související s odstraněním stávajícího oplocení), paragraf 3639
- zvýšení o 2 000 Kč – dar pro Oblastní charitu Pardubice (paragraf 4359)
- snížení o 17 500 Kč – rozpočtová rezerva výdajů (paragraf 6409)
Uvedenými úpravami rozpočtu se zvýší rozpočet příjmů na 5 179 264 Kč, rozpočet výdajů na
4 622 953 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 Rozpočtové opatření č. 4/2020, kterým se zvyšují příjmy o 4 500 Kč na
celkové příjmy rozpočtu ve výši 5 179 264 Kč, výdaje rozpočtu se zvyšují o 4 500 Kč na celkové výdaje
rozpočtu ve výši 4 622 953 Kč. Financování rozpočtu ve výši 556 511 Kč, z toho splátka jistiny 600 000 Kč a
zapojení prostředků z minulých let ve výši 43 689 Kč.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 9)
Informace místostarostky obce k provozním záležitostem ve své kompetenci:
- výpověď vedoucí prodejny HRUŠKA k 30. 11. 2020 – není zatím žádný zájemce
- pořízení nového vybavení „Obecního domu“ - stoly a židle – a přesunutí stávajícího vybavení do
kabin TJ Sokol dle požadavku TJ, který upřesní
- projednání problémů (zatopení vodou) při velkých deštích na místním hřišti a upozornění na
nutnost vybudovat odvodnění ve spolupráci s TJ Sokol Rohoznice ještě v letošním roce
- projednání možnosti Mikulášské nadílky pro děti v obci (postupovat budeme dle v té době platných
opatření vlády ČR)
- rozsvícení vánočního stromu dne 29.11.2020 se uskuteční případně bez účasti veřejnosti
(postupovat budeme dle v té době platných opatření vlády ČR)
- rekonstrukce oplocení u Multifunkčního komunitního centra a dětského hřiště (informace z přípravy,
tj. bourání původního oplocení a následné výstavby oplocení nového)
Usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace místostarostky týkající se prodejny Hruška (výpověď
vedoucí prodejny k 30.11.2020). Dále k potřebě odvodnění hřiště – provede se ještě v letošním roce (zajistí
Bc. Vlastimil Halbich). Dále informaci o přesunutí stávajícího vybavení obecního domu do kabin TJ Sokol
z důvodu vybavení OD novým nábytkem, o rekonstrukci oplocení u Multifunkčního komunitního centra a
dětského hřiště. Dále o rozsvícení vánočního stromu a mikulášské nadílce, které se uskuteční v návaznosti
na opatření vlády platná v důsledku nouzového stavu.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 10)
Nebyly zařazeny žádné další body k jednání.
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ad 11)
Informace starostky obce:
- o výsledku poptávkového řízení na provedení kamerových zkoušek a vyčištění stávající dešťové
kanalizace firmou VaK Pardubice (starostka obce požádala o spolupráci Ing. Luboše Brandu)
- o vydání Závazného stanoviska odboru hlavního architekta MěÚ Pardubice k vybudování plotu
hraničního s veřejným chodníkem u nové garáže - stanovisko vydáno i k části, kde jsou nyní ještě
túje (starostka upozornila na platnost stanoviska po dobu dvou let od jeho vydání – v případě, že
druhá část nebude vybudována, je nutno žádat o nové stanovisko OHA)
- v budově Obecního úřadu bude instalován kontejner na použité tonery v rámci projektu Sbírej toner
- informace o sběru velkoobjemového odpadu dne 21. 11. 2020
Usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace starostky obce k průběhu poptávkového řízení na
provedení kamerových zkoušek a vyčištění stávající dešťové kanalizace (VaK Pardubice, požádán o
spolupráci Ing. Luboš Branda). Dále k vydání souhlasného Závazného stanoviska odboru hlavního
architekta k vybudování plotu hraničícího s chodníkem u nové garáže - plot z pohledu na garáž z chodníku
nalevo bude vybudován do konce roku. Závazné stanovisko je vydáno i k části plotu napravo od garáže a
platí dva roky. Pokud se do té doby tato část plotu nevybuduje, bude třeba žádat OHA o nový souhlas.
Dále bere na vědomí informaci o instalaci kontejneru na použité tonery v budově Obecního úřadu v rámci
projektu Sbírej toner.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 12)
Diskuze probíhala průběžně po celou dobu zasedání k jednotlivým bodům programu.
ad 13)
Starostka obce stanovila po dohodě se členy ZO termín příštího jednání zastupitelstva a jednání ukončila.

Příští jednání zastupitelstva obce bude 10. prosince 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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Alena
Smolíková

Podepsal Alena Smolíková
DN: cn=Alena Smolíková, c=CZ,
o=Obec Rohoznice, ou=001,
email=obec@rohoznice.cz
Důvod: Jsem autorem tohoto
dokumentu.
Datum: 2020.11.03 18:20:51 +01'00'
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