Z Á P I S č. 4/2021
z mimořádného jednání obecního zastupitelstva konaného dne 2. července 2021 v 18:00 hodin
Přítomni:

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

Starostka obce v 18:04 hodin zahájila mimořádně svolané zasedání zastupitelstva obce 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. Zahájení a schválení pořadu jednání
2. Určení zapisovatele a návrh na ověřovatele zápisu
3. Finanční pomoc obcím Jihomoravského kraje
4. Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu C1
5. Dotace Programu č. 162 51 „Rozvoj místních sportovišť a zázemí – Kabina 2021-2025“
6. Cenový marketing na pořízení sestavy buněk a pověření starostky
7. Přeložka elektrického zařízení
8. Rozpočtové opatření č. 3/2021
9. Diskuze
10. 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 Bc. Vlastimil
Halbich a Ing. arch. Veronika Švadlenková.
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 Bc. Vlastimila Halbicha a Ing. arch. Veroniku
Švadlenkovou.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 3)
Zastupitelstvo obce projednalo návrh starostky na poskytnutí finanční pomoci obcím
Jihomoravského kraje postiženým tornádem. Navrhlo poskytnout částku 20 000 Kč na
transparentní účet založený pro tento účel Jihomoravským krajem.
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Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finanční pomoci obcím Jihomoravského kraje
postiženým tornádem na transparentní účet založený Jihomoravským krajem. Finanční sbírka za
účelem této pomoci má číslo účtu 123-3116420297/0100. Peníze poputují na zmírnění škodlivých
následků na zdraví, majetku a životním prostředí. Za účelem této pomoci obec Rohoznice
poskytne na uvedený účet částku 20 000 Kč.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno
ad 4)
Zastupitelstvo obce projednalo uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z programu C1 Podpora výstavby,
rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a
organizací“, poskytovatel dotace Pardubický kraj, na akci „Pořízení sestavy dvou obytných buněk do areálu
sportoviště“.

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu C1: Podpora
výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku
sportovních zařízení a organizací“ – poskytovatel dotace Pardubický kraj, akce „Pořízení sestavy
dvou obytných buněk do areálu sportoviště“, částka dotace 110 000 Kč.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 5)
Starostka podala informaci o možnosti podání žádosti o dotaci ještě i v rámci Programu č. 162 51
„Rozvoj místních sportovišť a zázemí – Kabina 2021-2025“ vyhlášeného Národní sportovní
agenturou.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci Programu č. 162 51 "Rozvoj
místních sportovišť a zázemí - Kabina 2021-2025" vyhlášeného Národní sportovní agenturou na
akci "Sestava 2 buněk v areálu sportoviště - zázemí sportovců". Zároveň zastupitelstvo schvaluje
předpokládané náklady projektu, včetně finančních prostředků na jeho dofinancování.
Zastupitelstvo zároveň schvaluje realizaci akce i v případě, že dotace nebude poskytnuta.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 6)
Zastupitelstvo obce projednalo předložené cenové nabídky na akci „Pořízení sestavy dvou obytných buněk
do areálu sportoviště“ a s tím související „Stavební práce“ a schválilo jejich vyhodnocení. Dále projednalo
pověření starostky k upřesnění cenových nabídek a výběru dodavatelů k termínu stanovenému NSA pro
podání žádosti o dotaci a v návaznosti na to i k uzavření Kupní smlouvy a Smlouvy o dílo s dodavateli.

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje předběžný cenový marketing na akci „Pořízení sestavy dvou
obytných buněk do areálu sportoviště“. Nejnižší cenu na dodávku sestavy dvou buněk 428 700 Kč
bez DPH včetně dopravy a montáže nabídla firma CONT s.r.o., Nad Stadionem 1306, 549 01 Nové
Město nad Metují a na Stavební práce 231 345 Kč bez DPH firma Stavby a demolice s.r.o.,
Langrova 40, 533 41 Lázně Bohdaneč, jejichž nabídky byly vybrány předběžně jako vítězné.
Zároveň zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k upřesnění tohoto cenového marketingu
vyhlášeným výběrovým řízením a k výběru dodavatelů ke dni stanovenému NSA pro podání
žádosti o dotaci a v důsledku navyšujících se cen i k uzavření KS a SOD s vítěznými dodavateli.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
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Usnesení BYLO schváleno.
ad 7)
Starostka obce informovala zastupitelstvo obce o problému zjištěném při kontrole elektrického
zařízení firmou ČEZ distribuce v areálu Obecního domu a garáže. Z důvodu nepřístupnosti hlavní
pojistkové skříně byla nařízena přeložka elektrického zařízení dle stanoviska a návrhu ČEZ
Distribuce.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí podání Žádosti o přeložku elektrického zařízení v areálu
obecního domu a garáže firmě ČEZ distribuce. Zároveň schvaluje podepsání Smlouvy o smlouvě
budoucí na realizaci této přeložky.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 8)
Rozpočtové opatření č. 3/2021 – změnu rozpočtu v souvislosti s projednávanými body předložila
paní účetní Renata Beňková. Příjmy rozpočtu se zvyšují o 110 000 Kč v dotačních příjmech –
investiční dotace na akci Pořízení sestavy dvou obytných buněk do areálu sportoviště, poskytovatel
dotace Pardubický kraj. Výdaje rozpočtu se zvyšují o 850 000 Kč: 850 000 Kč – akce Pořízení sestavy
dvou obytných buněk do areálu sportoviště (dodávka buněk, odstranění stávajících buněk a
napojení sítí – elektřina, voda, odpad). Součástí změny rozpočtu byla uvolněna částka ve výdajích z
rozpočtové rezervy na poskytnutí finančního daru na transparentní účet Jihomoravského kraj ve
výši 20 000 Kč.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2021 - celkové příjmy rozpočtu ve výši
4 509 067,54 Kč, celkové výdaje rozpočtu ve výši 5 766 467,54 Kč, financování rozpočtu ve výši
1 257 400 Kč, z toho splátka jistiny 600 000 Kč a zapojení prostředků z minulých let ve výši
1 857 400 Kč.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 9)
Diskuze probíhala průběžně po celou dobu zasedání k jednotlivým bodům programu.
ad 10)
Starostka obce potvrdila po dohodě se členy ZO již stanovený termín příštího jednání zastupitelstva
a jednání ukončila.

Příští jednání zastupitelstva obce bude 23. září 2021 od 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ.

Ověřovatelé:

Bc. Vlastimil Halbich
Ing. arch. Veronika Švadlenková

Zapsala:

Bohuslava Štumrová

Starostka:

Alena Smolíková

Místostarostka:

Věra Pokorná
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