Z Á P I S č. 5/2021
z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 23. 09. 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 18:09 hodin zahájila řádně a včas svolané zasedání zastupitelstva obce (16.09.2021)
v souladu s § 93 zákona o obcích a přivítala všechny přítomné členy zastupitelstva obce a hosty.
Následně konstatovala, že je přítomno 5 zastupitelů a zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Program jednání:
1. Zahájení a schválení pořadu jednání
2. Určení zapisovatele a návrh na ověřovatele zápisu
3. Rekapitulace závěrů předchozího jednání ZO
4. Havárie vody v budově obecního úřadu
5. Návrh na vyřešení zatékání do hasičské zbrojnice
6. Žádost Oblastní charity o dotaci na zajištění domácí hospicové péče
7. Žádost Oblastní charity o příspěvek na poskytování sociálních služeb
8. Soutěž Zlatý erb 2021
9. Webové stránky - nabídka firmy ANTEE na fulltextové vyhledávání
10. Nabídka CBS Zlín na ručně malovanou cyklomapu
11. Přijaté dotace v roce 2021
12. Předběžný plán investičních a neinvestičních akcí na rok 2022
13. Kontrolní výbor - informace z jednání
14. Rozpočtové opatření č. 4/2021
15. Informace místostarostky obce k záležitostem v její kompetenci
16. Body zařazené zastupiteli (podle § 94 odst. 1, 2 zákona o obcích)
17. Různé
18. Diskuze
19. 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
Zápis č. 5/2021

Stránka 1

Švadlenkovou.
Pro: 5
Proti: 0
Usnesení BYLO schváleno.

Zdrželo se hlasování: 0

ad 3)
Starostka obce zrekapitulovala plnění usnesení z minulých dvou jednání zastupitelstva obce.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rekapitulaci závěrů z jednání zastupitelstva č. 3 a 4/2021.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 4)
Starostka obce podala informaci o havárii vody v budově obecního úřadu dne 4. 8. 2021, o
způsobených škodách na majetku obce a následném zajištění postupu při její likvidaci.
Zastupitelstvo obce v návaznosti této události navrhuje pořídit nové vybavení místní knihovny. Skříně
na knihy zakoupit ještě v letošním roce, následující vybavení na jaře roku 2022.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Rohoznice bere na vědomí informace starostky obce o havárii vody v budově
obecního úřadu a bere na vědomí informace o způsobených škodách a cenových nabídkách na jejich
odstranění ve spolupráci s pojišťovnou Kooperativa a. s.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup čtyř skříní do knihovny dle cenové nabídky firmy ORSYM s.r.o.
Chrudim za cenu 28 544 Kč s DPH včetně dopravy a montáže.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 5)
Zastupitelstvo obce projednalo možnosti – návrhy stavební firmy, jak zamezit zatékání vody do
prostoru hasičské zbrojnice pod vraty z bočního vchodu z uličky při velkých deštích.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení stavebních úprav postranního vjezdu do hasičské
zbrojnice. Za vraty bude vybudován práh výšky cca 10 cm, případně ještě odtokový kanálek a voda
z něho bude svedena do kanalizační šachty. Úpravu provede firma Ivan Kopyn, Čepí 43.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 6)
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o uzavření Darovací smlouvy mezi organizací Oblastní charita
Pardubice, V Ráji 732, 53002 Pardubice a Obcí Rohoznice za účelem poskytnutí finančního daru na
rok 2021.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření darovací smlouvy s Oblastní charitou Pardubice na
poskytnutí finančního daru ve výši 5 000 Kč pro účel: Podpora domácí hospicové péče - Vybudování
paliativní ambulance a zajištění výkonů lékaře, psychoterapeuta, vrchní sestry a sociálního
pracovníka domácí hospicové péče.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
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ad 7)
Zastupitelstvo obce projednalo žádost Oblastní charity Pardubice, V Ráji 732, 53002 Pardubice o
poskytnutí příspěvku na poskytování sociálních služeb občanům.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku na poskytování sociálních služeb
Oblastní charitě Pardubice. Tato služba je poskytována občanům na jejich vlastní žádost nebo
žádost rodiny a je podle uzavřené smlouvy plně hrazena žadatelem. Není poskytována občanům
zdarma.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 8)
Starostka obce informovala zastupitelstvo o umístění obce v soutěži Zlatý erb 2021 o nejlepší webové
stránky a elektronické služby měst a obcí v kategorii obcí do 500 obyvatel.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Rohoznice bere na vědomí informace starostky obce o umístění obce v soutěži
Zlatý erb 2021. Obec se umístila na třetím místě v kategorii obcí do 500 obyvatel v rámci
Pardubického kraje.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 9)
Starostka obce informovala zastupitelstvo o nabídce firmy ANTEE s. r. o., poskytovatele webových
služeb, na vylepšení webových stránek o nový modul fulltextového vyhledávání.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Rohoznice bere na vědomí informace starostky obce o nabídce firmy ANTEE na
vylepšení webových stránek o nový modul fulltextového vyhledávání, který je zpoplatněn. Na návrh
starostky obce souhlasí s jeho zavedením až při případném redesignu webových stránek v roce
2022, kde by byl modul fulltextového vyhledávání součástí tohoto redesignu.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 10)
Společnost CBS Nakladatelství s. r. o., Vodní 1972, Zlín nabízí možnost ručně malovaných cyklomap
„Pardubicko dětem - děti tvoří cyklomapy ve svém regionu“, která slouží k prezentaci okolí, ve kterém
žijeme.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s pořízením ručně malované cyklomapy od firmy CBS Zlín z důvodů
poměrně vysoké ceny a malého využití v obci.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 11)
Rekapitulace přijatých dotací v roce 2021 - akce:
- provozní výdaje prodejny (poskytovatel dotace Pardubický kraj)
- oprava skladu a úprava zázemí areálu sportoviště (poskytovatel dotace Pardubický kraj)
- požární technika a věcné prostředky PO JSDH Rohoznice - pořízení čtyřdílného zásahového
žebříku (poskytovatel dotace Pardubický kraj)
- pořízení dvou obytných buněk do areálu sportoviště (poskytovatel dotace Pardubický kraj)
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- projekt Oprava a vybavení Multifunkčního komunitního centra v Rohoznici (poskytovatel dotace
SZIF Praha prostřednictvím MAS Bohdanečsko)
Usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o poskytnutých a případně již vyúčtovaných dotacích
do rozpočtu obce. Jedná se o:
Podpora provozu prodejny na krytí provozních výdajů za r. 2020, částka 51 385 Kč (Pardubický kraj)
- zrealizováno a vyúčtováno.
Oprava skladu a úprava zázemí v areálu sportovního hřiště, částka 110 000 Kč (Pardubický kraj)
- zrealizováno, bude vyúčtováno.
Pořízení sestavy dvou obytných buněk do areálu sportoviště, částka 110 000 Kč (Pardubický kraj)
- uzavřeno výběrové řízení, buňky objednány.
Programová účelová dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDH obce,
částka 10 000 Kč (Pardubický kraj) - realizace a vyúčtování proběhne do konce roku.
Oprava a vybavení Multifunkčního komunitního centra (obecní dům), částka 396 132 Kč (SZIF Praha
prostřednictvím MAS Bohdanečsko) - zrealizováno, proběhla kontrola, čekáme na proplacení.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace - poskytovatel dotace
Pardubický kraj, akce Pořízení čtyřdílného zásahového žebříku, částka dotace 10 000 Kč.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 12)
Návrh plánu investičních a neinvestičních akcí pro rok 2022:
- dovybavení obecní knihovny nábytkem (z vlastních zdrojů)
- rekonstrukce osvětlení (výměna svítidel) v budově obecního úřadu (vlastní zdroje , případně MAS)
- výstavba pergoly v areálu sportoviště (prostřednictvím dotace z POV PK)
- oprava zděné čekárny - směr na Dolany (z vlastních zdrojů)
- případné pořízení posledního měřiče rychlosti ve směru od Osiček (prostřednictvím dotace RSOB)
- obnovení akce pro děti „Pohádkový les“
Usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí předběžný plán investičních a neinvestičních akcí na rok 2022,
vyjmenovaných v bodu 12 zápisu z jednání.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 13)
Zastupitelstvo obce byl předložen Zápis z jednání Kontrolního výboru, který zasedal dne 17. 9. 2021.
Kontrolní výbor se seznámil s podrobným plněním rozpočtu k 31. 8. 2021 a dále byla při jednání
předložena informace o provedených a fakturovaných pracích v objektu č. p. 20 (Obecní dům –
Oprava a vybavení Multifunkčního komunitního centra v Rohoznici).
Usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace z jednání Kontrolního výboru ze dne 17. 09. 2021.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 14)
Rozpočtové opatření č. 4/2021 - změnu rozpočtu předložila paní účetní Renata Beňková.
Zápis č. 5/2021

Stránka 4

Rozpočtovým opatřením č. 4/2021 jsou zvýšeny příjmy o částku ve výši 314 901,69 Kč v těchto
jednotlivých částkách:
■
31 000 Kč, dotační příjem - neinvestiční účelová dotace na výdaje související s volbami do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
■
37 835,69 Kč, dotační příjem - neinvestiční příspěvek ze Státního rozpočtu na zmírnění
negativních dopadů pandemie COVID 19,
■
10 000 Kč, dotační příjem - neinvestiční účelová dotace z rozpočtu Pardubického kraje na
pořízení požární techniky,
■
41 066 Kč, dotační příjem - členský podíl od Svazku obcí Přeloučska (výplata dividend SOP a.s.)
a
■
195 000 Kč - nedaňový příjem - předpokládané pojistné plnění z pojistné události (havárie
vody v budově obecního úřadu č. p. 96).
Výdaje rozpočtu v rámci rozpočtového opatření jsou zvýšeny o částku ve výši 231 000 Kč v těchto
jednotlivých částkách:
■
30 000 Kč - nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku do knihovny (skříně na knihy),
■
31 000 Kč - výdaje na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
■
220 000 Kč - výdaje na DPP, nákup materiálu a opravy související s havárií vody v budově
obecního úřadu a úpravy prostor v knihovně a
■
snížení rozpočtové rezervy na výdaje o částku 50 000 Kč.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 4/2021 - celkové příjmy rozpočtu
ve výši 4 823 969,23 Kč, celkové výdaje rozpočtu ve výši 5 997 467,54 Kč, financování rozpočtu ve
výši 1 173 498,31 Kč, z toho splátka jistiny 600 000 Kč a zapojení prostředků z minulých let ve výši
1 773 498,31 Kč.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 15)
Místostarostka paní Pokorná informovala o provozu prodejny potravin Hruška, o údržbě zeleně v obci
a poděkovala všem, kteří obci pomáhají. Dále informovala o obnovení akce Pohádkový les a podpořila
její konání s finančním přispěním obce.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace místostarostky obce k provozním záležitostem v její
kompetenci.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 16)
Na tomto zasedání nebyly zastupiteli zařazeny k projednání žádné další body.
ad 17)
Starostka obce informovala o záležitostech souvisejících s podáním žádosti o dotaci v rámci Programu
č. 162 51 "Rozvoj místních sportovišť a zázemí - Kabina 2021-2025" vyhlášeného Národní sportovní
agenturou. Žádost o dotaci byla podána 19. 07. 2021 (termín ukončení příjmu ŽOD byl NSA
prodloužen z 31. 08. 2021 na 30. 09. 2021 – tím se prodlouží i termín, kdy se dozvíme výsledek). Po
podání ŽOD bylo starostkou obce dne 27.08.2021 vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele sestavy
obytných buněk a na zhotovitele stavebních prací souvisejících s přípravou staveniště.
Vítěznou nabídku na dodávku „Sestava 2 buněk v areálu sportoviště - zázemí sportovců: Pořízení
sestavy 2 buněk“ podala firma CONT s.r.o., Rovná 1705, 549 01 Nové Město nad Metují za celkovou
cenu 450 800,-- Kč bez DPH. Na základě tohoto výběrového řízení byla s dodavatelem 13. 08. 2021
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uzavřena Kupní smlouva.
Vítěznou nabídku na dodávku „Sestava 2 buněk v areálu sportoviště - zázemí sportovců: Stavební
práce“ podala firma STAVBY A DEMOLICE s.r.o., Langrova 40, 533 41 Lázně Bohdaneč za celkovou
cenu 321 261,-- Kč bez DPH. Na základě tohoto výběrového řízení byla s dodavatelem 13. 08. 2021
uzavřena Smlouva o dílo.
Ke všem těmto úkonům pověřilo zastupitelstvo obce starostku na svém jednání dne 02.07.2021.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace týkající se podání Žádosti o dotaci v rámci Programu
č. 162 51 "Rozvoj místních sportovišť a zázemí - Kabina 2021-2025" vyhlášeného Národní sportovní
agenturou. Bere na vědomí informace o výběru dodavatele na Pořízení sestavy 2 buněk a výběru
dodavatele na Stavební práce. Bere na vědomí uzavření Kupní smlouvy na dodávku buněk a
Smlouvy o dílo na Stavební práce dle výsledku výběrového řízení uvedeného v tomto bodu 17.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Usnesení BYLO schváleno.
ad 18)
Diskuze probíhala průběžně po celou dobu zasedání k jednotlivým bodům programu.
ad 19)
Starostka obce stanovila po dohodě se členy ZO termín příštího jednání zastupitelstva a jednání
ukončila.
Příští jednání zastupitelstva obce bude 02. 12. 2021 od 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ.
Pro informaci ještě připomenutí:
Schůzka ke zpracované TES bude 21. 10. 2021 od 19:00 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: Schvaluji tento dokument.
Datum: 2021.10.19 09:42:27 +02'00'
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