Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 8. února 2016
od 19.30 hod v zasedací místnosti na obecním úřadě v Rohoznici
Program:
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO
2. Zpráva o hospodaření obce a MŠ k 31. 12. 2015
3. Projednání a schválení návrhu rozpočtu obce na rok 2016
4. Poskytnutí příspěvků na činnost organizacím a Městu Miletín, odměny dárcům krve
5. Dohody na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na provoz MŠ Rohoznice od okolních obcí
6. Akce „Hřiště na míčové hry“ – informace, výběr dodavatelů
7. Záměr obce prodat pozemky parc.č. 171/43 a 171/44
8. Odběr bioodpadu – smlouva
9. Pronájem bytu v budově MŠ čp. 145
10. Vložený bod - záměr obce pronajmout budovu prodejny čp. 119
11. Diskuse
12. Usnesení

Přítomní členové ZO: Miloš Nosek, Miloš Jenčovský, Mgr. Marie Dufková, Petra
Hadincová, Miloš Kňourek, Hana Kňourková
Omluvena: Mgr. Pavlína Festová (ze zdravotních důvodů)
Veřejné zasedání ZO zahájil a řídil starosta obce pan Miloš Nosek. Přivítal přítomné a
konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce, a to je proto
schopné se usnášet. Seznámil přítomné s programem dnešního zasedání, byl podán návrh na
doplnění bodu programu č.10. Záměr obce pronajmout budovu prodejny čp. 119.
Informoval, že diskuse bude probíhat po projednání všech bodů programu. Tento program
jednání včetně návrhu na doplnění výše uvedeného bodu 10. byl schválen všemi hlasy
přítomných zastupitelů obce. Dále pan starosta sdělil, že zápis z minulého veřejného
zasedání ze dne 10.12.2015 byl řádně ověřen, nebyly podány žádné námitky.
Volba návrhové komise: Petra Hadincová, Mgr. Marie Dufková
Volba ověřovatelů zápisu: Miloš Kňourek, Miloš Jenčovský
Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů obce.
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO
- zajistit provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2015-splněno
- zanést rozpočtové opatření č.6 roku 2015 do účetnictví-splněno
-zajistit převedení části dotace na rok 2016 Mateřské škole ve výši 100.000,00 Kč-splněno
-zajistit předání finančních darů občanům nad 75 let věku-splněno
2. Zpráva o hospodaření obce a MŠ k 31. 12. 2015
Členka finančního výboru paní Mgr. Dufková přečetla zprávu o hospodaření obce a MŠ k 31.12.2015.
Zastupitelé berou tyto zprávy na vědomí.
3. Projednání a schválení návrhu rozpočtu obce na rok 2016
Pan místostarosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtu obce na rok 2016, který je
zpracován v členění na závazné ukazatele dle paragrafů a byl zveřejněn na úřední desce dne

19.1.2016 a sejmut 8.2.2016. Návrh rozpočtu je zpracován v příjmech i ve výdajích v částce
Kč 12,052.920,00 Kč, z toho:
Příjmy
4,365.230,00 Kč
Financování
7,687.690,00 Kč
Celkové zdroje
12,052.920,00 Kč
Celkové výdaje
12,052.920,00 Kč
Po schválení bude neprodleně proveden rozpis rozpočtu dle plného členění rozpočtové
skladby a tento bude k nahlédnutí v kanceláří OÚ a na internetových stránkách obce.
ZO schvaluje návrh rozpočtu obce na rok 2016 v členění na závazné ukazatele dle
paragrafů všemi hlasy přítomných zastupitelů.
4. Pan starosta seznámil přítomné s žádostmi neziskových organizací a Města Miletín o poskytnutí
neinvestičních příspěvků na rok 2016 na činnost a vybavení.
účel žádosti a žadatel:
výše příspěvku v Kč:
- na sportovní činnost - Klub českých turistů, odbor Rohoznice
10.000,00
- na ochranu přírody a krajiny – Myslivecké sdružení MIRO Miletín
10.000,00
- na kulturní činnost - Divadelnímu soubor Erben Miletín
5.000,00
- na podporu zájmové činnosti a rekreace - Český rybářský svaz,
10.000,00
- akce pro děti – město Miletín
- údržba hřbitova – město Miletín
- činnost jednotky požární ochrany – město Miletín
celkem město Miletín

2.000,00
15.000,00
10.000,00
27.000,00

Odměny dárcům krve:
Pan starosta poděkoval dárcům krve za bezplatné odběry a seznámil přítomné s návrhem na
finanční odměnu. Letos se jedná o 4 občany:
paní Hátlová Lenka - 10 odběrů, navrhovaná odměna je ve výši 700 Kč
pan Jenčovský Miloš – 30 odběrů, odměna ve výši 900 Kč
pan Munzar Pavel – 50 odběrů, odměna ve výši 1 100 Kč
pan Munzar Roman – 50 odběrů, odměna ve výši 1 100 Kč
Odměny předá dárci zástupce obce na schůzi Českého červeného kříže dne 4.března 2016
ZO schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů:
- výši neinvestičních příspěvků na rok 2016, sepsání smluv (dohod) a poskytnutí těchto příspěvků
uvedeným organizacím a Městu Miletín v uvedené výši,
- poskytnutí finančních darů uvedeným občanům za bezplatné odběry krve v uvedené výši.
5. Dohody na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na provoz MŠ Rohoznice od
okolních obcí
Ve školním roce 2015 – 2016 navštěvuje školku 17 dětí s trvalým bydlištěm v okolních
obcích. Obec Rohoznice je zřizovatelem MŠ a nese veškeré náklady na provoz, vloni
například proběhla rekonstrukce podlah a oprava elektrických rozvodů a topení. Proto
Rohoznice každoročně žádá o neinvestiční příspěvek okolní obce a to ve výši 5.000,00 Kč na
dítě, nebo příspěvek ve výši jakou rozhodne poskytnout zastupitelstvo těchto obcí. Tento
příspěvek je v současné době dobrovolný.
ZO schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů uzavření dohod (smluv) s okolními obcemi a
případné přijetí neinvestičních příspěvků na provoz MŠ na školní rok 2015/2016 ve výši Kč 5.000,00

(nebo ve výši jakou rozhodne poskytnout zastupitelstvo těchto obcí) na dítě, které má trvalý pobyt
v okolních obcích.
6. Akce „Hřiště na míčové hry“ – informace, výběr dodavatelů
Zastupitelé projednali vybudování hřiště na míčové hry na parc.č. 128/8 v lokalitě stávajícího
travnatého hřiště. Podle směrnice o zadávání veřejných zakázek byli osloveni tři uchazeči na
provedení zemních a stavebních prací při vybudování hřiště, kteří zaslali tyto tři cenové
nabídky (ceny jsou včetně DPH):
STAFI spol. s.r.o.
291 968,00 Kč
Petr Vačkář
245 268,00 Kč
Mojmír Brada
215 512,00 Kč
- po porovnání ceny a referencí vybrali zastupitelé jako nejvhodnějšího dodavatele firmu
Mojmír Brada, zemní práce – odbahňování rybníků, Rohoznice 160, 507 71 Miletín, IČO: 656
95 984. Práce budou zahájeny po objednávce.
- povrch hřiště bude tvořit umělý trávník, který jako jediná v ČR vyrábí a dodává společnost
JUTA a.s. Z tohoto důvodu nejsou jiné cenové nabídky. Cenová nabídka na JUTAgrass je ve
výši 171 723,20 Kč s DPH, cena se odvíjí od platného ceníku a cena v době objednání
pokládky se může od současné nabídky mírně lišit.
Další případné úpravy týkající vybudování hřiště budou řešeny v průběhu prací dle vzniklé
situace.
ZO schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů:
- vybudování hřiště na míčové hry na parc.č. 128/8,
- dodavatele zemních a stavebních prací firmu Mojmír Brada Rohoznice, u kterého
budou práce objednány,
- dodavatele umělého trávníku společnost JUTA a.s., u kterého bude trávník objednán, a
to dle cen aktuálního platného ceníku.
7. Záměr obce prodat pozemky parc.č. 171/43 a 171/44
Záměr obce byl řádně vyvěšen dne 18.1.2016 a sejmut 8.2.2016, jedná se o ostatní plochu –
zeleň, cena Kč 50,- za 1 m2. Zastupitelé projednali a posoudili 3 došlé žádosti o koupi
pozemků, z toho 1 s účelem stavby rekreačního zařízení (této žádosti není vyhověno) a 2 byly
s možností stavby rodinného domu v budoucnu. Zastupitelé rozhodli takto:
- pozemek parc.č. 171/43 o výměře 1 827 m2 bude prodán za Kč 91 350,- panu Lukášovi Kněžourkovi,
Rohoznice 154
- pozemek parc.č. 171/44 o výměře 1 244 m2 bude prodán za Kč 62 200,- manželům Šubrtovým Soně a
Petrovi, Rohoznice 138
- cena za 1 m2 je dohodnutá na 50 Kč, protože zde budoucí majitelé plánují postavit po
zpracování územního plánu rodinné domy,
- kupujícím bude přefakturována poměrná část nákladů za zhotovení geometrického plánu ke
vzniku těchto pozemků
ZO schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů prodej výše uvedených pozemků a uzavření
kupních smluv s výše uvedenými osobami
8. Odběr bioodpadu – smlouva
Odběr bioodpadu bude zajišťovat firma Hátle s.r.o., Červená Třemešná, se kterým byla podepsána smlouva
o smlouvě budoucí. Pro tyto účely bude u hřiště v sezoně přistaven kontejner.
ZO schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů Smlouvu o odběru bioodpadu.

9. Pronájem bytu v budově MŠ čp. 145
- paní Haková ukončila nájem k 31.1.2016, obec obdržela dvě žádosti o nájem bytu, po
poradě zastupitelů bude byt pronajat paní Havrdové Haně z Rohoznice, nájemné je stanoveno
ve výši Kč 1.500,- za měsíc.
ZO schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů pronájem bytu v č.p.145 paní Havrdové.
10. Vložený bod - záměr obce pronajmout budovu prodejny čp. 119
Záměr obce byl řádně vyvěšen dne 18.1.2016 a sejmut 8.2.2016. V budově proběhly nutné stavební opravy
a je připravena k pronajmutí. Protože původní zájemce o provoz prodejny pan Skořepa od záměru
nečekaně ustoupil, oslovil pan starosta zástupce společnosti Hruška, spol.s r.o., která provozuje
síť prodejen v menších obcích. V současné době probíhá jednání o podmínkách provozu. Zastupitelé chtějí
ve veřejném zájmu a za podpory občanů a mateřské školy zachovat v obci základní zásobování a prodej
smíšeného zboží i přesto, že je nevýdělečný, a obec bude muset provozní náklady dotovat. Proto se
rozhodli přistoupit na podmínky firmy Hruška a uzavřít smlouvu. Předpokládaný termín otevření prodejny
je v dubnu 2016.
ZO schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů pronájem budovy firmě Hruška spol. s
r.o., Na Hrázi 3228/2, Ostrava-Martinov, 723 05, IČO: 19014325, DIČ: CZ19014325 a
uzavření smlouvy.
11. Diskuse
- bezpečnost silničního provozu – pan starosta podal informace o možnosti vybudování 2
přechodů pro chodce na hlavní silnici – u prodejny a u čp. 11., předpokládaná investice je
celkem cca 500.000,- Kč, obec zatím nechá zpracovat návrh (cena cca Kč 53 000,-),
- obec bezúplatně převede do ZŠ Miletín pianino, které bylo původně v MŠ a již se nepoužívá
- dne 26.1.2016 proběhlo přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 auditory z krajského
úřadu, nebyly zjištěny chyby a nedostatky, zpráva je k nahlédnutí v kanceláří OÚ.
- do konce února je potřeba zakoupit známky na popelnice a dokonce dubna zaplatit poplatek
ze psů
- na jaře proběhne výsadba zeleně u dětského hřiště a podél potoka, ve spolupráci s firmou
Arboplan Hořice byla podána žádost o dotaci ČEZ na zakoupení stromků, podmínkou je
zasazení svépomocí, o termínu výsadby budou občané včas informováni
- občané budou podle seznamu vyzváni k úhradě za odběr palivového dříví, cena za 1m3 je
700,- Kč
- záměr vybudovat vodní nádrž Hořice – v prosinci 2015 proběhlo jednání starostů dotčených
obcí na Ministerstvu zemědělství v Praze a v lednu 2016 se zástupce Povodí Labe v Miletíně,
obec nadále trvá na vyloučení lokality Polšť ze zatopeného území a požaduje jednání Min.
zemědělství a Povodí Labe s konkrétními vlastníky pozemků a nemovitostí
Slova se ujal místostarosta pan Miloš Jenčovský a přečetl usnesení z dnešního zasedání ZO:
12. Usnesení č. 1/2016 Zastupitelstvo obce volí: návrhovou komisi: Petra Hadincová, Mgr. Marie Dufková
ověřovatele zápisu: Miloš Kňourek, Miloš Jenčovský
Zastupitelstvo obce schvaluje:
- program dnešního jednání včetně vloženého bodu č.10
- návrh rozpočtu obce na rok 2016 v členění na závazné ukazatele dle paragrafů
- sepsání dohod a poskytnutí neinvestičních příspěvků na rok 2016 neziskovým organizacím a
Městu Miletín, poskytnutí finančních darů občanům za bezplatné odběry krve dle bodu 4

- uzavření dohod a přijetí neinvestičních příspěvků na MŠ od okolních obcí na školní rok 2015-16 dle bodu
5
- vybudování hřiště na míčové hry a dodavatele prací firmu Mojmír Brada a dodavatele
povrchu firmu JUTA a.s.
- prodej pozemků parc.č.171/43 panu Kněžourkovi, 171/44 manželům Šubrtovým, sepsání smluv
- uzavření smlouvy s firmou Hátle s.r.o. na odběr bioodpadů
- pronájem bytu v budově MŠ č.p. 145 paní Havrdové a uzavření smlouvy o nájmu
- pronájem budovy prodejny č.p. 119 firmě Hruška spol. s r.o. za dohodnutých podmínek a uzavření
smlouvy
Zastupitelstvo obce ukládá:
- zanést rozpočet na rok 2016 do účetnictví obce – zodpovídá účetní
- zajistit sepsání dohod na poskytnutí příspěvků neziskovým organizacím a Městu Miletín, předání
finančních darů dárcům krve – zodpovídá účetní, finanční výbor
- zajistit uzavření dohod s okolními obcemi na poskytnutí příspěvku na provoz MŠ – zodpovídá účetní,
starosta
- zajisti objednávku a zahájení prací na akci Hřiště na míčové hry – zodpovídá účetní, starosta
- zajistit podepsání kupních smluv na pozemky a fakturace za geometrický plán – zodpovídá účetní,
starosta
- zajistit podepsání smlouvy o likvidaci bioodpadu – zodpovídá účetní, starosta
- zajistit podepsání smlouvy o nájmu bytu – zodpovídá účetní, starosta
- zajistit podepsání smlouvy o pronájmu a provozu prodejny s firmou Hruška
Zastupitelstvo bere na vědomí:
- zprávu o hospodaření obce a MŠ k 31.12.2015
- veškeré informace z diskuse
Na závěr pan starosta poděkoval přítomným za účast a příspěvky do diskuze a schůzi v 20.30 hodin
ukončil.
V Rohoznici dne 11.2.2016
Ověřovatelé zápisu:
Miloš Kňourek ……..…..

Miloš Jenčovský ……….

Zapsala:
Radka Petříková ………...

Za obec Rohoznici:

…………………..
Miloš Nosek
starosta

