Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo v pondělí 27. listopadu
2017 od 19:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Rohoznici
Program:
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce
2. Hospodaření obce a MŠ
3. Ţádost města Miletín o příspěvek na provoz ZŠ Miletín
4. Ţádost města Miletín o příspěvek na elektro tříkolku pro pečovatelku
5. Inventury k 31. 12. 2017
6. Výpověď smlouvy o majetkovém účtu obce
7. Rozpočtové opatření roku 2017
8. Směrnice o stanovení hladiny významnosti
9. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
10. Dotace z Ministerstva zemědělství
11. Úprava cen za svoz odpadu pro rok 2018
12. Diskuze, různé
13. Usnesení
Přítomní členové ZO: Mgr. Marie Dufková, Mgr. Pavlína Festová, Petra Hadincová, Bc.
Miloš Jenčovský, Miloš Nosek
Omluveni: Miloš Kňourek, Hana Kňourková
Veřejné zasedání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta pan Miloš Nosek. Na úvod 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 byl podán
návrh na doplnění programu o bod č. 11. Úprava cen za svoz odpadů pro rok 2018.
Informoval o tom, ţe diskuze bude probíhat po projednání všech bodů programu.
Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání, včetně vloţeného bodu.
Hlasování: PRO 5 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0.
Dále pan starosta sdělil, ţe zápis z minulého veřejného zasedání ze dne 19. září 2017 byl
řádně ověřen a nebyly podány ţádné námitky.
Volba návrhové komise: Petra Hadincová
Volba ověřovatelů zápisu: Mgr. Marie Dufková, Bc. Miloš Jenčovský
Hlasování: PRO 5 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0. Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou
komisi a ověřovatele zápisu.
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO
- zajistit podepsání a odeslání dodatku Smlouvy o dílo na vícepráce při „Rekonstrukci
hasičské zbrojnice v Rohoznici“ – splněno
- zajistit objednání opravy veřejného osvětlení u dodavatele firmy Elmont – splněno
- navrhnout řešení dopravního prostředku pro pečovatelku, jednat s městem Miletín – splněno
- zajistit uzavření smlouvy s KČT a poskytnutí příspěvku na vybudování záchodů a skladu –
splněno
- zajistit uzavření smlouvy a následné poskytnutí příspěvku na ZŠ Miletín – splněno
- zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – splněno
- zajistit uzavření kupní smlouvy na pozemky – splněno
- s platností od 1. 10. 2017 zrušit vyplácení náhrad za telek. sluţby starosty a místostarosty a
zajistit vyplácení nových odměn starosty a místostarosty– splněno
- zanést rozpočtové opatření č. 6 do účetnictví obce – splněno
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- zajistit sepsání smluv o neinvestičních příspěvcích na provoz MŠ Rohoznice na školní rok
2016 / 2017 s okolními obcemi – splněno
Zastupitelé berou tyto informace na vědomí.
2. Hospodaření obce a MŠ – pan starosta předal slovo člence finančního výboru paní
Dufkové, aby přečetla zprávy o hospodaření obce k 31. 10. 2017 a mateřské školy k 30. 9.
2017. Zastupitelé berou tyto zprávy na vědomí.
3. Ţádost města Miletín o příspěvek na provoz ZŠ Miletín
Obec Rohoznice obdrţela ţádost o poskytnutí dotace ve výši 76.128 Kč. Jedná se o
neinvestiční příspěvek na činnost Základní školy K. J. Erbena v Miletíně dle ţáků s trvalým
pobytem v Rohoznici za období 1. 9. - 31. 12. 2017, příspěvek na 1 ţáka je 732 Kč.
Zastupitelé ţádost projednali s tímto stanoviskem: letos jiţ Rohoznice přispěla na provoz ZŠ
částkou 175.888 Kč, kterou povaţují zastupitelé za dostačující. Rohoznice také letos
podpořila Miletín příspěvkem na akce pro děti ve výši 2.000 Kč, příspěvkem na činnost
hasičů ve výši 10.000 Kč a příspěvkem na údrţbu hřbitova ve výši 15.000 Kč. Zastupitelstvo
obce neschvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na provoz ZŠ Miletín ve výši
76.128 Kč a poskytnutí tohoto příspěvku. Hlasování o uzavření smlouvy a poskytnutí
příspěvku: PRO 0 – PROTI 5 – ZDRŽEL SE 0.
4. Ţádost města Miletín o příspěvek na elektro tříkolku pro pečovatelku
Obec obdrţela ţádost města Miletín o poskytnutí příspěvku ve výši 10.000 Kč na pořízení
elektro tříkolky pro pečovatelku. Proběhlo jednání s městem Miletín o řešení dopravního
prostředku pro pečovatelku. Zastupitelé ţádost projednali s tímto stanoviskem: Miletín
tříkolku zakoupil teprve před několika dny a jen v případě, ţe pečovatelce bude vyhovovat a
bude s ní spokojená, zastupitelé by mohli jednat o podoře příští rok. Zastupitelstvo obce
neschvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na zakoupení elektro tříkolky ve
výši 10.000 Kč s městem Miletín a poskytnutí tohoto příspěvku. Hlasování o uzavření
smlouvy a poskytnutí příspěvku: PRO 0 – PROTI 5 – ZDRŽEL SE 0.
5. Inventury k 31. 12. 2017
Na základě plánu inventur pro obec Rohoznici na rok 2017, který starostovi předloţila účetní,
byl vydán příkaz k provedení inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2017. Inventury
budou provedeny v měsíci lednu 2018, konkrétně do 15. 1. 2018, a to co nejdříve s ohledem
na doručení účetních dokladů a výpisů z účtů. Starosta stanovuje Osobou zodpovědnou za
provedení inventur účetní obce. Zastupitelstvo obce schvaluje provedení inventarizace
majetku k 31. 12. 2017 dle příslušných dokumentů. Hlasování: PRO 5 – PROTI 0 –
ZDRŽEL SE 0.
6. Výpověď smlouvy k majetkovému účtu
Zastupitelé projednali zrušení ČS nemovitostního fondu a to prodejem všech podílových listů
s tím, ţe peníze investované do fondu budou pouţity na nákup budovy čp. 5 – restaurace včetně vybavení a přilehlých pozemků. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej všech
podílových listů ČS Nemovitostního fondu v počtu 1.783.091 kusů, převod finančních
prostředků v trţní hodnotě na běţný účet a pověřuje starostu k zajištění prodeje.
Hlasování: PRO 5 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0.
7. Rozpočtové opatření roku 2017
a) Starosta předloţil zastupitelům k nahlédnutí Rozpočtové opatření roku 2017 č. 7, které
schválil v rámci své kompetence. Zastupitelé berou Rozpočtové opatření roku 2017 č. 7 na
vědomí.
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b) Zastupitelům bylo k projednání předloţeno Rozpočtové opatření roku 2017 č. 8.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření roku 2018 č. 8. Hlasování: PRO 5 –
PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0.
8. Směrnice o stanovení hladiny významnosti
Tato směrnice má vliv na správné účtování obce. Stanovuje hladinu významnosti pro účtování
reálné hodnoty majetku určeného k prodeji, pro účtování opravných poloţek k dlouhodobému
majetku a pohledávkám. Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici o stanovení hladiny
významnosti. Hlasování: PRO 5 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0.
9. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, která byla schválena na veřejném
zasedání zastupitelstva dne 24. 4. 2014, jiţ neodpovídá platným zákonům a současnému
stavu. Proto je nutné schválit aktuální směrnici. Směrnice upravuje zásady a postupy obce při
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, upřesňuje uzavírání smluvních vztahů obce jako
zadavatele s dodavateli stavebních prací, dodávek a sluţeb. Směrnice stanovuje postup zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu na základě předpokládané hodnoty zakázky. Zastupitelstvo
obce schvaluje novou směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a zrušení
původní směrnice. Hlasování: PRO 5 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0.
10. Dotace z Ministerstva zemědělství
Na pracoviště Státního zemědělského intervenčního fondu v Jičíně byly dne 8. 11. 2017
dodány závěrečné tabulky k vyhodnocení dotací na opravu hasičské zbrojnice ve výši 451.548
Kč a vybudování odpočinkového místa ve výši 89.075 Kč. Očekáváme příjem dotací na účet
do konce roku. Starosta nechává schválit příjem dotací. Zastupitelstvo obce schvaluje
příjem dotací z ministerstva zemědělství na vybudování odpočinkového místa
rekonstrukci hasičské zbrojnice. Hlasování: PRO 5 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0.
11. Úprava cen za svoz odpadu pro rok 2018
Zastupitelé projednali Dodatek č. 7 Smlouvy o dílo na zajištění sběru, svozu a odstranění
komunálního odpadu z důvodu změny cen. Sluţby zajišťuje firma Marius Pedersen a.s. Cena
za svoz odpadu se od ledna zvýší zhruba o 7 %. Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 7
Smlouvy o dílo na zajištění sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu s firmou
Marius Pedersen a.s. Hlasování: PRO 5 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0.
12. Diskuze, různé
informace pana starosty:
- probíhají přípravné práce na zpracování kupní smlouvy na budovu restaurace
- pozvánka na zpívání u stromečku před mateřskou školou - 8. prosince od 16 hodin
- zájemci o práci ve volební komisi se můţou přihlásit v kanceláři obecního úřadu
- provozovatel veřejného vodovodu Veřejná obchodní společnost, a.s., bude kupovat od
soukromého majitele pozemek, na kterém se nachází vodárna, na místě stávajícího
nevyhovujícího vrtu bude proveden nový vrt, aby byla zajištěna dostatečná kvalita vody
příspěvky veřejnosti:
- dotaz z řad veřejnosti na obsah směrnice o stanovení hladiny významnosti, vysvětleno paní
účetní
- pan Stránský jako starosta SDH Rohoznice poděkoval zastupitelům za provedenou opravu
hasičské zbrojnice a spolupráci s obcí a popřál hodně zdraví do nového roku
Pan starosta předal slovo panu místostarostovi Jenčovskému, aby přečetl usnesení z dnešního
jednání:
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13. Usnesení zastupitelstva obce č. 6/2017 ze dne 27. 11. 2017:
Zastupitelstvo obce volí:
Návrhovou komisi: Petra Hadincová
Ověřovatele zápisu: Mgr. Marie Dufková, Bc. Miloš Jenčovský
Zastupitelstvo obce schvaluje:
- program dnešního jednání
- provedení inventarizace majetku k 31. 12. 2017 dle příslušných dokumentů
- prodej všech podílových listů ČS Nemovitostního fondu a převod finančních prostředků
v trţní hodnotě na běţný účet
- Rozpočtové opatření roku 2017 č. 8
- Směrnici o stanovení hladiny významnosti
- Směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a zrušení původní směrnice
- příjem dotací z Ministerstva zemědělství
- Dodatek č. 7 Smlouvy o dílo za svoz odpadů
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
- uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na provoz ZŠ Miletín ve výši 76.128 Kč s městem
Miletín a poskytnutí tohoto příspěvku
- uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na zakoupení elektro tříkolky ve výši 10.000 Kč
s městem Miletín a poskytnutí tohoto příspěvku
Zastupitelstvo obce pověřuje:
- starostu obce k zajištění prodeje všech podílových listů ČS Nemovitostního fondu
Zastupitelstvo obce ukládá:
- podat Městu Miletín odmítavé stanovisko k ţádostem o poskytnutí dotací – zodpovídá
účetní
- zajistit provedení inventarizace k 31. 12. 2017 - zodpovídá účetní
- zajistit prodej podílových listů – zodpovídá starosta
- zanést rozpočtové opatření roku 2017 č. 8 do účetnictví – zodpovídá účetní
- zajistit podepsání a odeslání Dodatku č. 7 smlouvy na odpady – zodpovídá starosta, účetní
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- informace o kontroly usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce
- zprávy o hospodaření obce a MŠ
- rozpočtové opatření roku 2017 č. 7
- veškeré informace z diskuze
Na závěr pan starosta poděkoval přítomným za účast, názory a příspěvky do diskuze a schůzi
v 20:05 hodin ukončil
V Rohoznici 27. 11. 2017
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Marie Dufková…………
Za obec Rohoznici: Miloš Nosek ………….…
Zapsala: Radka Petříková …………………..

4

Bc. Miloš Jenčovský ……………

