Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného ve středu 13. prosince 2017 od
19:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Rohoznici
Program:
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce
2. Zpráva kontrolního výboru za rok 2017
3. Peněžní dary občanům nad 75 let věku
4. Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2018 - 2020
5. Rozpočtové provizorium na rok 2018
6. Střednědobý výhled rozpočtu MŠ na roky 2018 - 2020
7. Rozpočet MŠ na rok 2018
8. Převod části dotace na provoz MŠ na rok 2018
9. Odměny zastupitelů od 1. 1. 2018
10. Dotace na přechod pro chodce a bezpečné místo na přecházení
11. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu
pro čp. 61 Design Weld (ČEZ Distribuce)
12. Koupě budovy čp. 5 a přilehlých pozemků
13. Rozpočtové opatření roku 2017
14. Diskuze
15. Usnesení
Přítomní členové ZO: Mgr. Marie Dufková, Mgr. Pavlína Festová, Petra Hadincová, Bc.
Miloš Jenčovský, Miloš Nosek, Miloš Kňourek
Omluveni: Hana Kňourková
Veřejné zasedání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta pan Miloš Nosek. Na úvod přivítal
přítomné a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, a to je proto
schopné se usnášet. Seznámil přítomné s programem dnešního zasedání a dodal, že nebyl
podán návrh na doplnění programu. Informoval o tom, že diskuze bude probíhat po
projednání všech bodů programu.
Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání. Hlasování: PRO 6 – PROTI 0 –
ZDRŽEL SE 0.
Dále pan starosta sdělil, že zápis z minulého veřejného zasedání ze dne 27. 11. 2017 byl řádně
ověřen a nebyly podány žádné námitky.
Volba návrhové komise: Mgr. Marie Dufková, Bc. Miloš Jenčovský
Volba ověřovatelů zápisu: Mgr. Pavlína Festová, Petra Hadincová
Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi a ověřovatele zápisu. Hlasování: PRO 6
– PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0.
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO
- podat Městu Miletín odmítavé stanovisko k žádostem o poskytnutí dotací – splněno
- zajistit provedení inventarizace k 31. 12. 2017 - úkol trvá
- zajistit prodej podílových listů – splněno
- zanést rozpočtové opatření roku 2017 č. 8 do účetnictví – splněno
- zajistit podepsání a odeslání Dodatku č. 7 smlouvy na odpady – splněno
Zastupitelé berou tyto informace na vědomí.
2. Zpráva kontrolního výboru za rok 2017
Členka kontrolního výboru paní Hadincová přečetla zprávu o činnosti kontrolního výboru za
rok 2017. Zastupitelé berou tuto zprávu na vědomí.
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3. Peněžní dary občanům nad 75 let věku
Zastupitelé projednali peněžní dary občanům obce nad 75 let věku, letos se jedná o 19
občanů, zastupitelé navrhují částku 1.000 Kč na občana, celkem 19.000 Kč. Zastupitelstvo
obce schvaluje poskytnutí finančních darů občanům obce nad 75 let věku ve výši 1000
Kč na občana. PRO 6 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0.
4. Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2018 - 2020
Zastupitelé projednali návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roku 2018 - 2020.
Dokument byl řádně vyvěšen na úřední desce. Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý
výhled rozpočtu obce na roky 2018 - 2020. PRO 6 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0.
5. Rozpočtové provizorium obce na rok 2018
Zastupitelstvo obce vyhlašuje rozpočtové provizorium pro rok 2018 a to od 1. ledna 2018 do
doby schválení rozpočtu obce na rok 2018. V tomto období bude Mateřské škole poukázána
část neinvestiční dotace na provoz ve výši 100.000 Kč, dále budou hrazeny závazky z již
dříve (v předchozích obdobích) uzavřených smluvních vztahů, nezbytné výdaje k udržení
chodu obce, zajištění údržby místních komunikací a veřejného prostranství v zimním období,
budou čerpány mzdové prostředky obce a další nezbytné výdaje místní správy včetně výdajů
za havárie a živelní pohromy. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového
provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. Zastupitelstvo obce
schvaluje rozpočtové provizorium pro rok 2018. Hlasování: PRO 6 – PROTI 0 – ZDRŽEL
SE 0.
6. Střednědobý výhled rozpočtu MŠ na roky 2018 - 2020
Zastupitelé projednali návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace
Mateřská škola Rohoznice na roky 2018-2020. Dokument byl řádně vyvěšen na úřední desce.
Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu PO MŠ na roky 2018 - 2020.
Hlasování: PRO 6 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0.
7. Rozpočet MŠ na rok 2018
Zastupitelé projednali návrh rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Rohoznice na
rok 2018 ve výši 462.674 Kč, z toho příjmy jsou 175.016 Kč, výdaje 462.674 Kč, rozdíl je
kryt dotací od zřizovatele ve výši 287 658 Kč. Dokument byl řádně vyvěšen na úřední desce.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet PO MŠ na rok 2018 č. 8. Hlasování: PRO 6 –
PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0.
8. Převod části dotace na provoz MŠ na rok 2018
Zastupitelé projednali návrh převodu části dotace na provoz příspěvkové organizace
Mateřská škola na rok 2018. Z důvodu zajištění plynulého provozu, a aby nedošlo
k finančním potížím MŠ po novém roce, bude od 2. do 15. ledna 2018 proveden převod části
dotace ve výši 100.000 Kč, a to ještě před schválením rozpočtu obce na rok 2018.
Zastupitelstvo obce schvaluje převod části dotace na provoz PO MŠ na rok 2018 ve výši
100.000 Kč. Hlasování: PRO 6 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0.
Slova se ujal pan místostarosta Bc. Miloš Jenčovský, a seznámil přítomné s dalším bodem
programu:
9. Odměny zastupitelů od 1. 1. 2018
Od 1. 1. 2018 dochází zejména z novely č. 99/2017 a nařízení vlády č. 318/20017 Sb. ke
změně v odměňování zastupitelů, ze zákona byla stanovena spodní hranice odměny za výkon
funkce neuvolněnému starostovi. Z důvodu nové právní úpravy právních poměrů a
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odměňování členů zastupitelstev obcí zastupitelstvo navrhuje svým neuvolněným členům za
výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách:
starosta: 17.000 Kč,
místostarosta: 8.500 Kč,
předseda kontrolního výboru: 1.000 Kč,
předseda finančního výboru: 1.000 Kč,
člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 450 Kč.
Odměna bude poskytována od 1. 1. 2018.
Zastupitelstvo obce schvaluje s platností od 1. 1. 2018 svým neuvolněným členům
odměny za výkon funkce za měsíc v následujících částkách:
starosta: 17.000 Kč,
místostarosta: 8.500 Kč,
předseda kontrolního výboru: 1000 Kč,
předseda finančního výboru: 1000 Kč,
člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 450 Kč.
Odměna bude poskytována od 1. 1. 2018.
Hlasování: PRO 6 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0.
Pan místostarosta předal slovo zpět panu starostovi, který pokračoval v programu schůze:

10. Dotace na přechod pro chodce a bezpečné místo na přecházení
Zastupitelé na svém zasedání dne 15. 2. 2017 schválili záměr vybudovat přechod pro chodce
u autobusové zastávky u prodejny a bezpečné místo pro přecházení u čp. 11 přes silnici II/284
v Rohoznici, čímž by se zvýšila bezpečnost chodců, hlavně dětí. Projektová dokumentace je
zpracována, je zažádáno o stavební povolení. MAS Podchlumí, z. s. vyhlašuje 1. výzvu
k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem
„MAS Podchlumí, z. s. – IROP – Bezpečná doprava. Protože se jedná o nákladnou investici
s předpokládaným rozpočtem 1 milion Kč, zastupitelé projednali možnost získání dotace přes
MAS Podchlumí, z. s. Termín realizace akce je během roku 2018. Zastupitelé oslovili paní
Ing. Novákovou ke spolupráci při podání žádosti a při administraci dotace.
a) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o podporu z Integrovaného regionálního
operačního programu s názvem „MAS Podchlumí, z. s. – IROP – Bezpečná doprava“ na
vybudování přechodu pro chodce a bezpečného místa na přecházení. Hlasování: PRO 6 –
PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0.
b) Zastupitelstvo obce schvaluje pověření starosty a paní Ing. Evy Novákové k podání
žádosti administraci dotace z Integrovaného regionálního operačního programu
s názvem „MAS Podchlumí, z. s. – IROP – Bezpečná doprava“ na vybudování přechodu
pro chodce a bezpečného místa na přecházení. Hlasování: PRO 6 – PROTI 0 – ZDRŽEL
SE 0.
11. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést
stavbu pro čp. 61 Design Weld (ČEZ Distribuce)
Obec jako (budoucí povinná) obdržela od ČEZ Distribuce (budoucí oprávněná) návrh
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č.
IV-12-2016477/VB/01, název stavby: Rohoznice úpr. knn pro čp. 61 Design Weld. Jedná se o
umístění nového kabelového vedení NN. Zastupitelé tento návrh smlouvy projednali.
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a
smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-2016477/VB/01, název stavby: Rohoznice úpr.
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knn pro čp. 61 Design Weld, a její podepsání starostou. Hlasování: PRO 6 – PROTI 0 –
ZDRŽEL SE 0.
12. Koupě budovy čp. 5 a přilehlých pozemků
Obec (jako budoucí kupující) obdržela návrh Smlouvy o smlouvě budoucí na koupi pozemku
parcelní číslo stavební 10/1, jehož součástí je budova číslo popisné 5 (restaurace) a pozemek
parcelní číslo stavební 10/2 v katastrálním území Rohoznice u Hořic. Obsahem smlouvy je i
požadavek současného majitele (budoucí prodávající) pana Kožíška na obec o zaplacení
zálohové částky ve výši 1.000.000 Kč, a to do 31. 12. 2017. Zastupitelé tento návrh smlouvy
projednali a pan starosta požádal o hlasování pro uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na
koupi pozemku parcelní číslo stavební 10/1, jehož součástí je budova číslo popisné 5
(restaurace) a pozemek parcelní číslo stavební 10/2 v katastrálním území Rohoznice u Hořic.
a) Zastupitelstvo obce neschvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na koupi
pozemku parcelní číslo stavební 10/1, jehož součástí je budova číslo popisné 5 a pozemek
parcelní číslo stavební 10/2 v katastrálním území Rohoznice u Hořic. Hlasování pro
uzavření smlouvy: PRO 0 – PROTI 5 – ZDRŽEL SE 1
b) Protože občané vyslovili v anketě zastupitelům důvěru k tomu, aby obec zakoupila budovu
č.p. 5 (restauraci) na pozemku parc. č. st. 10/1 a pozemek parc. č. st. 10/2 i, mají zastupitelé
zájem projednávat záměr koupit budovu čp. 5 a pozemek v roce 2018. Zastupitelstvo obce
schvaluje projednat v roce 2018 záměr koupit budovu č.p. 5 restauraci na pozemku
parc. č. st. 10/1 a pozemek parc. č. st. 10/2 v katastrálním území Rohoznice u Hořic.
Hlasování: PRO 6 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0
13. Rozpočtové opatření roku 2017
Zastupitelé projednali návrh rozpočtového opatření roku 2017 č. 9, změny se týkají
skutečných příjmů a výdajů k 31. 12. 2017. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové
opatření roku 2017 č. 9. Hlasování: PRO 6 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0
14. Diskuze, různé
informace pana starosty:
- pan starosta poděkoval za práci paní účetní
- pan starosta zhodnotil zpívání dětí z MŠ u vánočního stromku jako zdařilou akci
- informoval, že známky na popelnice bude možné zakoupit v lednu a v únoru 2018
příspěvky veřejnosti:
- dotaz na umístění přechodu a bezpečného místa pro přecházení, pan starosta odpověděl, že
stavby budou sloužit k přechodu silnice na zastávky autobusu, přechod bude umístěn u
prodejny, bezpečné místo se bude nacházet u čp. 11, kde bude navazovat na lávku pro pěší a
chodník na opěrné zídce
- dotaz na kácení lípy u lávky u čp. 11 v případě vybudování opěrné zídky – pan starosta a
místostarosta prověří u projektanta stavby o možné řešení
- dotaz na opravu veřejného osvětlení, upozornění na nesvítící lampy – pan starosta uvedl, že
bylo opraveno několik sloupů v dolní části obce, rozbité lampy budou opraveny
- dotaz, zda a kdy současný provozovatel otevře restauraci – pan starosta odpověděl, že prý po
novém roce
- dotaz na rozsah pozemků a nemovitostí, které by obec v budoucnu koupila zároveň
s budovou restaurace – pan starosta upřesnil, že se jedná o pozemky parcelní číslo stavební
10/1, jehož součástí je budova číslo popisné 5 a pozemek parcelní číslo stavební 10/2,
upravený geometrickým plánem, v katastrálním území Rohoznice u Hořic, s tím že parc. č.
10/3, na kterém se nachází kůlna nebude předmětem koupě
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Pan starosta předal slovo panu místostarostovi Jenčovskému, aby přečetl usnesení z dnešního
jednání:
15. Usnesení zastupitelstva obce č. 7/2017 ze dne 13. 12. 2017:
Zastupitelstvo obce volí:
Návrhovou komisi: Mgr. Marie Dufková, Bc. Miloš Jenčovský
Ověřovatele zápisu: Petra Hadincová, Mgr. Pavlína Festová
Zastupitelstvo obce schvaluje:
- program dnešního jednání
- poskytnutí finančních darů občanům obce nad 75 let věku ve výši 1.000 Kč na občana
- Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2018 - 2020
- Rozpočtové provizorium obce na rok 2018
- Střednědobý výhled rozpočtu MŠ na roky 2018 - 2020
- Rozpočet MŠ na rok 2018
- převod části dotace na provoz mateřské školy na rok 2018 ve výši 100.000 Kč
- s platností od 1. 1. 2018 svým neuvolněným členům odměny za výkon funkce za měsíc
v následujících částkách:
starosta: 17.000 Kč,
místostarosta: 8.500 Kč,
předseda kontrolního výboru: 1.000 Kč,
předseda finančního výboru: 1.000 Kč,
člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 450 Kč
- podání žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem
„MAS Podchlumí, z. s. – IROP – Bezpečná doprava“ na vybudování přechodu pro chodce a
bezpečného místa na přecházení
- pověření starosty pana Miloše Noska a paní Ing. Evy Novákové k podání žádosti a
administraci dotace z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS
Podchlumí, z. s. – IROP – Bezpečná doprava“ na vybudování přechodu pro chodce a
bezpečného místa na přecházení
- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č.
IV-12-2016477/VB/01, název stavby: Rohoznice úpr. knn pro čp. 61 Design Weld, a její
podepsání starostou
- projednat v roce 2018 záměr koupit budovu č. p. 5 restaurace na pozemku parc. č. st. 10/1 a
pozemek parc. č. st. 10/2 v katastrálním území Rohoznice u Hořic.
- rozpočtové opatření roku 2017 č. 9
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
- uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na koupi pozemku parcelní číslo stavební 10/1, jehož
součástí je budova číslo popisné 5, a pozemek parcelní číslo stavební 10/2 v katastrálním
území Rohoznice u Hořic
Zastupitelstvo obce pověřuje:
- starostu obce pana Miloš Noska a paní Ing. Evu Novákovou k podání žádosti a administraci
dotace z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Podchlumí, z. s.
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– IROP – Bezpečná doprava“ na vybudování přechodu pro chodce a bezpečného místa na
přecházení.
Zastupitelstvo obce ukládá:
- zajistit předání finančních darů občanům – zodpovídá účetní a paní zastupitelka Festová
- zveřejnit do 30 dnů na úřední desce tyto dokumenty: Střednědobý výhled rozpočtu obce na
roky 2018 - 2020, Rozpočtové provizorium obce na rok 2018, Střednědobý výhled rozpočtu
MŠ na roky 2018 - 2020, Rozpočet MŠ na rok 2018 – zodpovídá účetní
- v období 2. -15. 1. 2018 zajistit převod části dotace na provoz mateřské školy na rok 2018
ve výši 100.000 Kč – zodpovídá účetní
- vyplácet odměny neuvolněných členů zastupitelstva od 1. 1. 2018 ve schválené výši –
zodpovídá účetní
- zajistit podání žádosti o podporu IROP – Bezpečnost dopravy – zodpovídá starosta
- zajistit podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu
provést stavbu č. IV-12-2016477/VB/01, název stavby: Rohoznice úpr. knn pro čp. 61 Design
Weld a její odeslání – zodpovídá účetní, starosta
- informovat pana Kožíška o neschválení smlouvy o smlouvě budoucí na koupi pozemku
parcelní číslo stavební 10/1, jehož součástí je budova číslo popisné 5 a pozemek parcelní číslo
stavební 10/2 v katastrálním území Rohoznice u Hořic – zodpovídá starosta
- projednat v roce záměr koupit pozemek parcelní číslo stavební 10/1, jehož součástí je
budova číslo popisné 5 a pozemek parcelní číslo stavební 10/2 v katastrálním území
Rohoznice u Hořic v roce 2018 – zodpovídají zastupitelé
- zanést do účetnictví rozpočtové opatření roku 2017 č. 9 – zodpovídá účetní
- zajistit provedení inventarizace k 31. 12. 2017 - zodpovídá účetní
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- informace o kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce
- zprávu kontrolního výboru za rok 2017
- veškeré informace z diskuze
Pan starosta se opět ujal slova a vyjádřil velký dík všem, kteří pracovali pro obec a podíleli se
na péči o obecní prostranství a majetek. Dále poděkoval těm, kteří se účastní veřejných
schůzí, za přízeň, jejich názory a příspěvky do diskuzí.
Na závěr pan starosta popřál všem do nového roku hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních
úspěchů a schůzi v 20:15 hodin ukončil.
V Rohoznici 13. 12. 2017
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Pavlína Festová…………
Za obec Rohoznici: Miloš Nosek ………….…
Zapsala: Radka Petříková …………………..

6

Petra Hadincová ……………

