Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohoznice konaného dne 26. dubna 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. 3. 2017
3. Závěrečný účet obce za rok 2016
4. Účetní závěrka obce za rok 2016
5. Účetní závěrka příspěvkové organizace Mateřská škola Rohoznice za rok 2016
6. Převod hospodářského výsledku z roku 2016
7. Územní plán obce – Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
8. Dotace Ministerstva zemědělství z dotačního programu Údrţba a obnova kulturních a
venkovských prvků pro rok 2017
9. Rozpočtová opatření roku 2017
10. Diskuze
11. Usnesení
Přítomní členové ZO: Miloš Nosek, Bc. Miloš Jenčovský, Mgr. Marie Dufková, Miloš Kňourek,
Hana Kňourková
Omluvena: Mgr. Pavlína Festová
Veřejné zasedání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta obce pan Miloš Nosek. Přivítal přítomné
a konstatoval, ţe je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce, a to je proto schopné
se usnášet. Seznámil přítomné s programem dnešního zasedání a dodal, ţe nebyly podány návrhy na
doplnění programu. Informoval, ţe diskuze bude probíhat po projednání všech bodů programu.
Zastupitelstvo obce schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů program dnešního jednání.
Dále pan starosta sdělil, ţe zápis z minulého veřejného zasedání ze dne 15. února 2017 byl řádně
ověřen a nebyly podány ţádné námitky.
Volba návrhové komise: Petra Hadincová, Bc. Miloš Jenčovský
Volba ověřovatelů zápisu: Hana Kňourková, Miloš Kňourek
Zastupitelstvo obce schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů návrhovou komisi a
ověřovatele zápisu.
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce
- zanést rozpočet obce na rok 2017 do účetnictví - splněno
- zajistit sepsání dohod a poskytnutí neinvestičních příspěvku spolkům a městu Miletín - splněno
- zajistit předání finančních darů za bezplatné odběry krve občanům – splněno
- zajistit sepsání smluv o neinvestičních příspěvcích na provoz MŠ Rohoznice na školní rok 2016 /
2017 s okolními obcemi – trvá
- zajistit podání ţádostí o dotace Ministerstva zemědělství z dotačního programu 129 660 Údrţba a
obnova kulturních a venkovských prvků – splněno
- zajistit prodej pozemku parc.č. 171/44 manţelům Vojtěchovým, sepsání smluv – splněno
- zajistit zaslání ţádosti o vypuštění dopravní stavby DS 15 a DS 30 obchvatu Miletína a Rohoznice
na Krajský úřad – splněno
- zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce pozemkové parcely č. 1185/8 (silnice) – splněno
2. Zpráva o hospodaření obce a mateřské školy k 31. 3. 2017

Členka finančního výboru paní Mgr. Marie Dufkové přečetla tuto zprávu. Zastupitelé berou
zprávu o hospodaření obce a MŠ k 31. 3. 2017 na vědomí.
3. Závěrečný účet obce za rok 2016
Starosta obce předloţil zastupitelům k projednání závěrečný účet obce Rohoznice za rok 2016,
který je zpracován v plném členění dle rozpočtové skladby, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2016, ostatních příloh a údajů o majetku obce a hospodaření příspěvkové
organizace Mateřská škola Rohoznice, jejímţ zřizovatelem je obec Rohoznice. Přezkoumání
hospodaření obce za rok 2016 bylo provedeno auditory z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
dne 31. 1. 2017. Závěrečný účet byl vyvěšen na úřední desce (i elektronické umoţňující dálkový
přístup) dne 30. 3. 2017 a sejmut dnes 26. 4. 2017. Celý obsah závěrečného účtu je v listinné
podobě k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu a dostupný na webových stránkách obce (na
elektronické úřední desce umoţňující dálkový přístup). Podle zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v plném znění zastupitelé projednali tento závěrečný
účet. Zastupitelstvo obce schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů závěrečný účet obce
Rohoznice za rok 2016 včetně Závěrečné zprávy z přezkoumání hospodaření za rok 2016, a to
s vyjádřením „bez výhrad“.
4. Účetní závěrka obce za rok 2016
Starosta obce předloţil zastupitelům podklady účetní závěrky Obce Rohoznice za rok 2016,
obsahem jsou tyto dokumenty: Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha, Příloha, Inventarizační zpráva,
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016, zprávy z finančních kontrol, zprávy
z provedených kontrol Okresní správy sociálního zabezpečení a Všeobecné zdravotní pojišťovny.
Všechny doklady jsou v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu. O schválení
účetní závěrky obce za rok 2016 bude sepsán protokol. Zastupitelstvo obce schvaluje všemi hlasy
přítomných zastupitelů účetní závěrku obce za rok 2016.
5. Účetní závěrka příspěvkové organizace Mateřská škola Rohoznice za rok 2016
Starosta obce předloţil zastupitelům podklady účetní závěrky příspěvkové organizace Mateřská
škola Rohoznice za rok 2016, obsahem jsou tyto dokumenty: Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha,
Příloha, Všechny doklady jsou v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu. O
schválení účetní závěrky MŠ za rok 2016 bude sepsán protokol. Zastupitelstvo obce schvaluje
všemi hlasy přítomných zastupitelů účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola
Rohoznice za rok 2016.
6. Převod hospodářského výsledku z roku 2016
Zastupitelé projednali převod hospodářského výsledku z roku 2016. Výsledek hospodaření obce za
rok 2016 ve schvalovacím řízení je 113 366,43 Kč a je potřeba jej proúčtovat do roku 2017
(účetním zápisem 431/432). Zastupitelstvo obce schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů
převod hospodářského výsledku z roku 2016 do roku 2017 proúčtováním.
7. Územní plán obce – Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
Zastupitelé projednali návrh Dodatku č. 01 Smlouvy o dílo, číslo smlouvy zhotovitele 4/2012,
uzavřené mezi Obcí Rohoznice dne 24. 10. 2012 a AUTORSKÝM SDRUŢENÍM SAMOHRD –
WAGNER dne 19. 10. 2012, předmětem smlouvy je vypracování Územního plánu Rohoznice.
Z důvodu ukončení činnosti Ing. Arch. Alexandra Wagnera navázal Ing. Martin Samohrd –
spolupráci s Ing. arch. Janem Bucharem, tak aby byla zajištěna komplexnost řešitelského týmu
(dokladem je Smlouva o sdruţení č. 02/2017 ze dne 27. 2. 2017, kterou uzavřeli účastníci Ing. arch.
Jan Buchar a Ing. Martin Samohrd). Tímto dodatkem dochází tedy ke změně projektanta –
oprávněného zástupce zhotovitele, dále k úpravě výše DPH dle platných předpisů + ceny s DPH a

současně k úpravě termínů prací. Navrhujeme v článku VI. uvést statutárního zástupce obce pana
Miloše Noska, starostu. Zastupitelstvo obce schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů
Dodatek č. 01 Smlouvy o dílo, číslo smlouvy zhotovitele 4/2012, uzavřené mezi Obcí Rohoznice
dne 24. 10. 2012 a AUTORSKÝM SDRŢENÍM SAMOHRD – WAGNER dne 19. 10. 2012 a
podepsání tohoto dodatku
8. Dotace Ministerstva zemědělství z dotačního programu Údrţba a obnova kulturních a
venkovských prvků pro rok 2017
Pan starosta informoval o tom, ţe byly podány ţádosti o získání dotace na opravu hasičské
zbrojnice a vytvoření místa pasivního odpočinku u hřiště. Dotace se nevztahuje na zateplení budovy
hasičské zbrojnice a úpravu terénu vjezdu do zbrojnice. Nyní očekáváme vyjádření ministerstva.
Zastupitelé berou informace o dotacích MZ na vědomí.
9. Rozpočtová opatření roku 2017
Pan starosta dává zastupitelům na vědomí, ţe na základě kompetence starosty bylo k 31. 3. 2017
provedeno rozpočtové opatření roku 2017 číslo 1. Zastupitelé berou rozpočtové opatření roku
2017 číslo 1 na vědomí.
Zároveň byl předloţen k projednání návrh rozpočtového opatření roku 2017 číslo 2. Zastupitelstvo
obce schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů rozpočtové opaření roku 2017 číslo 2.
10. Diskuze
informace pana starosty:
- sběr ţeleza, elektroodpadu, nebezpečných odpadů bude v sobotu 6. 5. 2017, zároveň budou
přistaveny velkokapacitní kontejnery na objemný komunální odpad, letáčky byly dodány do
domácností
- v neděli 14. 5. 2017 od 13.30 hodin se bude konat sázení stromů v lokalitě mezi obecním úřadem a
dílnami ZD, srdečně všechny zveme, občerstvení zajištěno
- poděkování SDH Rohoznice - panu Dufkovi a mladým hasičům za úklid na veřejném prostranství
- opravy v obci – u prodejny probíhá stavba přístřešku, zateplení a nová fasáda objektu
- čerstvou zprávou je moţnost obce koupit budovu restaurace od současného majitele pana F.
Koţíška, je nutné důkladně projednat zásadní otázky: kolik bude kupní cena, jak financovat, komu a
za jakých podmínek by obec restauraci a další prostory v budově pronajímala, výše nákladů na
opravy; pokud by obec neměla o budovu zájem, kdo ji koupí a za jakým účelem atd.; pan starosta
dal prostor občanům, aby se k věci vyjádřili – názory byly většinou kladné; ve věci bude jednáno
mezi zastupiteli a panem Koţíškem osobně, bude se také konat prohlídka objektu; o dalším průběhu
budou zastupitelé veřejnost informovat
dotazy, příspěvky veřejnosti:
- dotaz na územní plán – odpověď starosty: ÚP se pořizuje s termínem dokončení v roce 2018
- pan Mgr. Karel Bach nabídl spolupráci při realizaci úprav veřejného prostranství (výsadba zeleně
v obci, umístění parkovacích ploch atd.) – pan starosta za nabídku poděkoval
- ve věci umístění stavebního materiálu (kameny, suť, hlína apod.) na pozemku obce na „Malé
straně“ vystoupil osobně pan Ing. František Petera, kterému materiál patří, s poţadavkem nájmu
pozemku; zastupitelé i přítomní občané byli zásadně proti pronájmu pozemku za účelem skladování
materiálu, naopak trvají na uklizení; pan Ing. Petera byl zastupiteli i přítomnými občany opět
několikrát vyzván ke stanovení termínu a odklizení, pan Petera odpověděl, ţe neví, kdy dojde k
nápravě; ve věci bude ještě jednáno
Slova se ujal pan místostarosta Bc. Miloš Jenčovský a přečetl usnesení z dnešního zasedání ZO:

11. Usnesení zastupitelstva obce č. 2/2017 ze dne 26. 4. 2017:
Zastupitelstvo obce volí:
Návrhovou komisi: Petra Hadincová, Bc. Miloš Jenčovský
Ověřovatele zápisu: Hana Kňourková, Miloš Kňourek
Zastupitelstvo obce schvaluje:
- program dnešního jednání
- Závěrečný účet obce za rok 2016 včetně Závěrečné zprávy z přezkoumání hospodaření za rok
2016, a to s vyjádřením „bez výhrad“
- účetní závěrku obce za rok 2016
- účetní závěrku mateřské školy za rok 2016
- proúčtování hospodářského výsledku z roku 2016 do roku 2017
- Dodatek č. 01 Smlouvy o dílo, číslo smlouvy zhotovitele 4/2012, uzavřené mezi Obcí Rohoznice
dne 24. 10. 2012 a AUTORSKÝM SDRŢENÍM SAMOHRD – WAGNER dne 19. 10. 2012 a
podepsání tohoto dodatku
- rozpočtové opatření roku 2017 č. 2
Zastupitelstvo obce ukládá:
- provést účetní závěrku obce a mateřské školy, sepsat protokoly a zaslat výkaz na Krajský úřad
Královéhradeckého kraje – zodpovídá účetní
- proúčtovat hospodářský výsledek z roku 2016 – zodpovídá účetní
- zajistit podepsání dodatku č. 01 Smlouvy o dílo a jeho odeslání – zodpovídá starosta
- zavést rozpočtové opatření roku 2017 č. 2 do účetnictví obce – zodpovídá účetní
- zajistit sepsání smluv o neinvestičních příspěvcích na provoz MŠ Rohoznice na školní rok 2016 /
2017 s okolními obcemi - zodpovídá starosta, účetní
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- zprávu o hospodaření obce a MŠ k 31. 3. 2017
- rozpočtové opatření roku 2017 č. 1
- veškeré informace z diskuze
Na závěr pan starosta poděkoval přítomným za účast, názory a příspěvky do diskuze a schůzi
v 20.30 hodin ukončil.
V Rohoznici 26. 4. 2017

Ověřovatelé zápisu:

Za obec Rohoznici:

Hana Kňourková……………………..

Miloš Nosek, starosta …………………………

Miloš Kňourek ………………………

Zapsala:
Radka Petříková …………………..

