Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohoznice
konaného dne 15. února 2017 od 19.30 hodin
v zasedací místnosti na obecním úřadě v Rohoznici
Program:
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce
2. Zpráva o hospodaření obce a mateřské školy k 31. 12. 2016
3. Projednání a schválení návrhu rozpočtu obce na rok 2017
4. Poskytnutí příspěvků na činnost spolků a městu Miletín na rok 2017
5. Odměny dárcům krve
6. Dohody na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na provoz Mateřské školy Rohoznice
na školní rok 2016 / 2017
7. Dotace Ministerstva zemědělství
8. Záměr obce prodat pozemek parc. č. 171/44
9. Dopravní obchvat Miletína a Rohoznice
10. Přechod pro chodce a místo pro bezpečné přecházení v obci Rohoznice
11. Diskuze
12. Usnesení
Přítomní členové zastupitelstva obce: Miloš Nosek, Bc. Miloš Jenčovský, Mgr. Marie Dufková,
Petra Hadincová, Miloš Kňourek, Hana Kňourková
Omluvena: Mgr. Pavlína Festová
Veřejné zasedání ZO zahájil a řídil starosta obce pan Miloš Nosek, přivítal přítomné a konstatoval,
ţe je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, a to je proto schopné se usnášet.
Seznámil přítomné s programem dnešního zasedání a dodal, ţe byly podány návrhy na doplnění
programu o body: 9. Dopravní obchvat Miletína a Rohoznice, 10. Přechod pro chodce a místo pro
bezpečné přecházení v obci Rohoznice. Informoval, ţe diskuze bude probíhat pro projednání
všech bodů programu.
Zastupitelstvo obce schvaluje tento doplněný program dnešního jednání všemi hlasy
přítomných zastupitelů.
Dále pan starosta sdělil, ţe zápis z minulého veřejného zasedání ze dne 12. prosince 2016 byl
řádně ověřen a nebyly podány ţádné námitky.
Volba návrhové komise: Miloš Kňourek, Hana Kňourková
Volba ověřovatelů zápisu: Mgr. Marie Dufková, Bc, Miloš Jenčovský
Zastupitelstvo obce schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů návrhovou komisi a
ověřovatele zápisu.
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce
- zajistit předání finančních darů – splněno
- zanést rozpočtové opatření č. 9 do účetnictví obce – splněno
- převést část dotace na rok 2017 mateřské škole ve výši 100.000 Kč – splněno
- informovat uchazeče o výsledku výběr. řízení na rekonstrukci lávky pro pěší – splněno
- zajistit s vybraným dodavatelem podepsání smlouvy o dílo a zajistit zahájení prací na opravě
lávky – z důvodu klimatických podmínek zatím odloţeno
2.

Zpráva o hospodaření obce a mateřské školy k 31. 12 .2016
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Pan starosta poţádal zastupitele pana Miloše Kňourka, by přečetl tuto zprávu. Zastupitelé berou
zprávu o hospodaření obce a mateřské školy k 31. 12. 2016 na vědomí.
3. Projednání a schválení návrhu rozpočtu obce na rok 2017
Pan místostarosta Bc. Miloš Jenčovský seznámil přítomné s upraveným návrhem rozpočtu obce na
rok 2017, který je zpracován v členění na závazné ukazatele paragrafy a poloţku 5331 – příspěvek
na provoz mateřské školy. Návrh byl zveřejněn na úřední desce dne 20. ledna 2017 a sejmut dnes,
tj. 15. února 2017. Návrh rozpočtu je upraven u paragrafu 3111 poloţky 5331 – kde je uvedena
přesná částka příspěvku na provoz MŠ na rok 2017. Rozpočet je zpracován jako schodkový a
schodek bude kryt přebytkem hospodaření z minulých let.
Celkové příjmy i výdaje jsou zpracovány v částce Kč 10.695.580, z toho jsou:
příjmy
4.503.580 Kč,
financování
6.192.000 Kč,
celkové zdroje: 10.695.580 Kč ,
celkové výdaje: 10.695.580 Kč.
Po schválení bude neprodleně proveden rozpis rozpočtu dle plného členění rozpočtové skladby.
K nahlédnutí bude v kanceláři OÚ a zveřejněn bude na úřední desce a na internetových stránkách
obce www.rohoznice.eu.
Podle upraveného návrhu schvaluje zastupitelstvo obce všemi hlasy přítomných zastupitelů
rozpočet obce na rok 2017 v členění na závazné ukazatele paragrafy a poloţku 5331
(příspěvek na provoz mateřské školy) jako schodkový ve výši příjmů 4.503.580 Kč, výdajů
10.695.580 Kč, financování 6.192.000 Kč, s tím, ţe schodek bude kryt přebytkem
hospodaření z minulých let.
4. Poskytnutí příspěvků na činnost spolků a městu Miletín na rok 2017
Zastupitelé projednali individuální ţádosti na podporu činnosti a vybavení spolků a města Miletín.
Zastupitelstvo obce schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů výši neinvestičních
příspěvků, uzavření dohod (smluv) a poskytnutí neinvestičních příspěvku na rok 2017 těmto
organizacím:
Klub českých turistů, odbor Rohoznice
10.000 Kč
Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Miletín
10.000 Kč
Myslivecký spolek MIRO Miletín
10.000 Kč
Spolek Divadelní soubor Erben, Miletín
10.000 Kč
Město Miletín
27.000 Kč (z toho 2.000 Kč na akce
pro děti, 15.000 Kč na údrţbu hřbitova, 10.000 Kč podpora činnosti JSDH Miletín).
5. Odměny dárcům krve
Pan starosta poděkoval občanům za bezplatné odběry krve a seznámil přítomné s návrhem na
finanční odměny pro dárce, které jim předá zástupce obce na schůzi Českého červeného kříţe dne
10. března 2017.
Zastupitelstvo obce schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů finanční odměny
v uvedené výši pro občany:
Bičišťová Irena, 10 odběrů, odměna 700 Kč,
Bičišťová Zdena, 20 odběrů, odměna 800 Kč,
Vrabcová Hana, 40 odběrů, odměna 1.000 Kč,
Brzek Ondřej, 40 odběrů, odměna 1.000 Kč,
Marek Pavel, 60 odběrů, odměna 1.200 Kč.
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6. Dohody na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na provoz Mateřské školy Rohoznice
na školní rok 2016 / 2017
Obec Rohoznice je zřizovatelem MŠ a nese veškeré náklady na provoz, proto kaţdoročně ţádáme
o příspěvek na provoz okolní obce, kde mají trvalé bydliště děti, které MŠ v Rohoznici
navštěvují. V tomto školním roce navštěvuje MŠ 19 dětí z okolních obcí. Neinvestiční příspěvek
na 1 dítě navrhujeme ve výši 5.000 Kč nebo ve výši, jakou rozhodnou poskytnout zastupitelstva
dotčených obcí. Příspěvek je v současné době dobrovolný. Zastupitelstvo obce schvaluje všemi
hlasy přítomných zastupitelů uzavření dohod (smluv) s okolními obcemi a případné přijetí
neinvestičních příspěvku na provoz MŠ v Rohoznici na školní rok 2016 /2017 ve výši 5.000
Kč na dítě s trvalým pobytem v této obci nebo ve výši, jakou rozhodnou poskytnout
zastupitelstva dotčených obcí.
7. Dotace z Ministerstva zemědělství
Zastupitelé projednali moţnosti podat ţádosti o získání dotací z MZ z dotačního programu Údrţba
a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2017, a to konkrétně
- na opravu hasičské zbrojnice, která je ve velmi špatném stavu a
- na pořízení laviček, stojanů na kola, odpadkových košů, úpravu terénu, popř. zeleň
v bezprostřední blízkosti místa pasivního odpočinku – u hřiště.
Zastupitelstvo obce schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů provést opravu hasičské
zbrojnice a vytvořit místo pasivního odpočinku.
Zastupitelstvo obce schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů podat ţádosti o dotace
z dotačního programu 129 660 Údrţba a obnova kulturních a venkovských prvků a to
konkrétně:
1) na opravu hasičské zbrojnice v celkové hodnotě 1.260.290,85 Kč z podprogramu 129 663
Údrţba a obnova významných zemědělských historických dominant jedinečného charakteru
a hasičských zbrojnic,
2) na vytvoření místa pasivního odpočinku v celkové hodnotě 127.250 Kčz podprogramu
129 665 Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku
8. Záměr obce prodat pozemek parc.č. 171/44 o výměře 1244 m2 byl řádně vyvěšen dne 20.
ledna 2017 a sejmut dnes, tj. 15. února 2017, jedná se o ostatní plochu – zeleň. Zastupitelé
projednali a posoudili došlé ţádosti o koupi a rozhodli, ţe pozemek bude prodán za cenu 62.200
Kč manţelům Pavlovi a Blance Vojtěchovým, Jiráskova 269, Miletín, kteří zde chtějí postavit po
zpracování územního plánu rodinný dům. Vzhledem k tomu, ţe zde plánují výstavbu je cena
stanovena ve výši 50 Kč za 1 m2. Kupujícím bude zároveň přefakturována poměrná část za
zhotovení geometrického plánu potřebného ke vzniku tohoto pozemku.
Zastupitelstvo obce schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů prodej pozemku parc.č.
171/44 o výměře 1244 m2, ostatní plocha – zeleň, za cenu 62.200 Kč manţelům Pavlovi a
Blance Vojtěchovým, Jiráskova 269, Miletín, a uzavření kupní smlouvy s nimi.
9. Dopravní obchvat Miletína a Rohoznice
Pan starosta se dne 8. února 2017 zúčastnil jednání na Krajském úřadě v Hradci Králové, které se
týkalo aktualizace Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, konkrétně dopravní
přeloţky silnice II/284 – obchvat Rohoznice a II/300 – obchvat Miletína. Podle „Studie vybraných
problémů dopravní infrastruktury ovlivňujících nebo podmiňujících vyuţití a uspořádání území ve
vybrané části regionu Podkrkonoší“ jsou vypracovány 4 varianty, z toho 2 jsou pro Rohoznici
nepřijatelné. Dopravní stavba DS 15 (obchvat Rohoznice) se vzhledem k dopravní vytíţenosti jeví
jako nadbytečná. Dopravní stavba DS 30 (obchvat Miletína) je navrţena nevhodným způsobem,
kde dochází ke střetu se stabilizovanou obytnou zástavbou obce Rohoznice, čímţ rozděluje obec
na 2 části a neodpovídá poţadavku na napojení stávající komunikace. Tímto povaţují zastupitelé
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Variantu 2 (ZÚR KHK 2011) a Variantu 3 (Transconsult 2012) za zbytečné a nepřípustné.
Zastupitelé se přiklánějí k řešení, které je zpracované jako Varianta 1 (ÚPSÚ Miletín, Rohoznice
1997) nebo Varianta 4 (Územní studie Podkrkonoší 2016). Nejvíce vyhovuje návrh řešení
Varianta 4 (Územní studie Podkrkonoší 2016).
Dopravní situaci bude obec Rohoznice řešit v novém územním plánu samostatně.
Zastupitelstvo obce schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů Ţádost o vypuštění
dopravní stavby DS 15 – OBCHVAT ROHOZNICE (přeloţka silnice II/284) a DS 30 –
OBCHVAT MILETÍNA (přeloţka silnice II/300), které jsou uvedeny v aktualizaci Zásad
územního rozvoje Královéhradeckého kraje.
10. Přechod pro chodce a místo pro bezpečné přecházení v Rohoznici
Policie ČR po vyjednávání povolila vybudovat osvětlený přechod pro chodce přes silnici II/284
v blízkosti autobusové zastávky „Mateřská škola“ (u prodejny) a místo pro bezpečné přecházení
v blízkosti autobusové zastávky „U váhy“. Pro účely stavby je nutné uzavřít smlouvu o bezplatné
výpůjčce pozemkové parcely č. 1185/8 (silnice) v poţadovaném záboru. Zastupitelstvo obce
schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů vybudování přechodu pro chodce a místa pro
bezpečné přecházení.
Zastupitelstvo obce schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů uzavřít smlouvu se
Správou silnic Královéhradeckého kraje o bezplatné výpůjčce pozemkové parcely č. 1185/8
(silnice) v poţadovaném záboru.
11. Diskuze
informace pana starosty:
- v lednu proběhlo na obci přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 – v pořádku
- o vývoji situace s přechody pro chodce a místy pro přecházení – zástupce Dopravního
inspektorátu Policie ČR se byl v Rohoznici osobně podívat, a přechod povolil, projektant
zpracovává plány
– z důvodu klimatických podmínek (přívaly sněhu, mráz) je posunut termín zahájení prací na
lávce u splavu
– z důvodu klimatických podmínek (přívaly sněhu, mráz) byla zakoupena sněhová fréza k traktoru
KUBOTA, tato umoţňuje úklid takového mnoţství sněhu na chodnících a komunikacích, kde jiţ
úklid radlicí byl nedostatečný
- za vykácené stromy na obecních prostranstvích bude náhradní výsadba, palivové dříví nabídnuto
občanům, dřevo (kulatina) bude prodána
dotazy, příspěvky občanů:
- dotaz na termín stavby dopravního obchvatu Miletína – odpověď pana starosty: po roce 2020
- dotaz na neudrţované zarostlé pozemky parc.č. 209 a 2325 ve vlastnictví Kateřiny Schut –
odpověď pana starosty: s majitelkou proběhlo neúspěšně jednání o odkoupení obcí
- dotaz na podmínku stavby na prodávaném pozemku parc.č. 171/44 – odpověď starosty:
podmínka stavby je ve smlouvě ošetřena, noví majitelé zaţádají o zahrnutí do zástavby v novém
územním plánu
- upozornění na škody způsobené mrazem na obecním majetku (branka u MŠ)
Slova se ujal pan místostarosta Bc. Miloš Jenčovský a přečetl usnesení z dnešního zasedání ZO:
12. Usnesení zastupitelstva obce č. 1/2017 ze dne 15. února 2017:
Zastupitelstvo obce volí:
Návrhovou komisi: Miloš Kňourek, Hana Kňourková
Ověřovatele zápisu: Mgr. Marie Dufková, Bc, Miloš Jenčovský
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Zastupitelstvo obce schvaluje:
- program dnešního jednání včetně doplněných bodů
- podle upraveného návrhu rozpočet obce na rok 2017 v členění na závazné ukazatele paragrafy a
poloţku 5331 (příspěvek na provoz mateřské školy) jako schodkový ve výši příjmů 4.503.580 Kč,
výdajů 10.695.580 Kč, financování 6.192.000 Kč, s tím, ţe schodek bude kryt přebytkem
hospodaření z minulých let
- výši neinvestičních příspěvků, uzavření dohod (smluv) a poskytnutí neinvestičních příspěvků na
rok 2017 těmto organizacím v uvedené výši:
Klub českých turistů, odbor Rohoznice
10.000 Kč
Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Miletín
10.000 Kč
Myslivecký spolek MIRO Miletín
10.000 Kč
Spolek Divadelní soubor Erben, Miletín
10.000 Kč
Město Miletín
27.000 Kč (z toho 2.000 Kč na akce pro děti,
15.000 Kč na údrţbu hřbitova, 10.000 Kč podpora činnosti JSDH Miletín)
- finanční odměny v uvedené výši pro občany:
Bičišťová Irena, 10 odběrů, odměna 700 Kč,
Bičišťová Zdena, 20 odběrů, odměna 800 Kč,
Vrabcová Hana, 40 odběrů, odměna 1.000 Kč,
Brzek Ondřej, 40 odběrů, odměna 1.000 Kč,
Marek Pavel, 60 odběrů, odměna 1.200 Kč.
- uzavření dohod (smluv) s okolními obcemi a případné přijetí neinvestičních příspěvku na provoz
MŠ v Rohoznici na školní rok 2016 /2017 ve výši 5.000 Kč na dítě s trvalým pobytem v této obci
nebo ve výši, jakou rozhodnou poskytnout zastupitelstva dotčených obcí
- provést opravu hasičské zbrojnice a vytvořit místo pasivního odpočinku.
- podat ţádosti o dotace z dotačního programu 129 660 Údrţba a obnova kulturních a
venkovských prvků a to konkrétně:
1) na opravu hasičské zbrojnice v celkové hodnotě 1.260.290,85 Kč z podprogramu 129 663
Údrţba a obnova významných zemědělských historických dominant jedinečného charakteru a
hasičských zbrojnic
2) na vytvoření místa pasivního odpočinku v celkové hodnotě 127.250 Kč z podprogramu 129 665
Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku
- prodej pozemku parc.č. 171/44 o výměře 1244 m2, ostatní plocha – zeleň, za cenu 62.200 Kč
manţelům Pavlovi a Blance Vojtěchovým, Jiráskova 269, Miletín, a uzavření kupní smlouvy
s nimi
- Ţádost o vypuštění dopravní stavby DS 15 – OBCHVAT ROHOZNICE (přeloţka silnice II/284)
a DS 30 – OBCHVAT MILETÍNA (přeloţka silnice II/300), které jsou uvedeny v aktualizaci
Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje.
- vybudování přechodu pro chodce a místa pro bezpečné přecházení
- uzavřít smlouvu se Správou silnic Královéhradeckého kraje o bezplatné výpůjčce pozemkové
parcely č. 1185/8 v poţadovaném záboru.
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Zastupitelstvo obce ukládá:
- zanést rozpočet obce na rok 2017 do účetnictví – zodpovídá účetní
- zajistit sepsání dohod a poskytnutí neinvestičních příspěvku uvedeným spolkům a městu Miletín
v uvedené výši – zodpovídá účetní
- zajistit předání uvedených finančních darů za bezplatné odběry krve uvedeným občanům –
zodpovídá účetní
- zajistit sepsání smluv o neinvestičních příspěvcích na provoz MŠ Rohoznice na školní rok 2016 /
2017 s okolními obcemi – zodpovídá účetní
- zajistit podání ţádostí o dotace z dotačního programu 129 660 Údrţba a obnova kulturních a
venkovských prvků – zodpovídá účetní, starosta
- zajistit prodej pozemku parc.č. 171/44 manţelům Vojtěchovým, sepsání smluv – zodpovídá
účetní, starosta
- zajistit zaslání ţádosti o vypuštění dopravní stavby DS 15 a DS 30 – zodpovídá účetní
- zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce pozemkové parcely č. 1185/8 (silnice) – zodpovídá účetní
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- zprávu o hospodaření obce a mateřské školy k 31.12.2016
- veškeré informace z diskuze
Na závěr pan starosta poděkoval přítomným za účast a příspěvky do diskuze a schůzi v 20.25
hodin ukončil.
V Rohoznici dne 15. února 2016
Ověřovatelé zápisu:

Za obec Rohoznici:

Mgr. Marie Dufková ……………………
Bc. Miloš Jenčovský …………………….

……………………….
Miloš Nosek, starosta

Zapsala:
Radka Petříková ………………….
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