Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohoznice konaného dne 10.12.2015
v zasedací místnosti obecního úřadu v Rohoznici, zahájení v 19:30 hodin
Program:
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO
2. Zpráva kontrolního výboru obce za rok 2015
3. Rozpočtový výhled na období 2016 - 2018
4. Vyhlášení rozpočtového provizoria na rok 2016
5. Rozpočtové opatření roku 2015
6. Převod části dotace PO MŠ Rohoznice na rok 2016
7. Peněžní dary občanům obce nad 75 let věku
8. Přijetí finančního daru
9. Diskuse
10. Usnesení
Přítomní členové ZO: Miloš Nosek, Miloš Jenčovský, Mgr. Marie Dufková, Miloš Kňourek, Hana
Kňourková
Omluven: Mgr. Pavlína Festová, Petra Hadincová
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 a dodal, že nebyl podán návrh na doplnění programu.
Informoval přítomné o tom, že diskuze bude probíhat po projednání všech bodů programu.
Zastupitelé schválili tento program jednání všemi hlasy přítomných členů zastupitelstva.
Dále pan starosta sdělil, že zápis z minulého veřejného zasedání ze dne 18.11.2015 byl řádně ověřen,
nebyly podány žádné námitky.
Volba návrhové komise: Miloš Kňourek, Miloš Jenčovský
Volba ověřovatelů zápisu: Mgr. Marie Dufková, Hana Kňourková
Zastupitelstvo obce schvaluje volbu všemi hlasy přítomných členů zastupitelstva.
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce ze dne 18.11. 2015:
-uzavřít smlouvu o zřízení školského obvodu - splněno
-zajistit vydání Obecně závazné vyhlášky o školském obvodu - splněno
-uzavřít smlouvu o příspěvku na ZŠ Miletín a zaslání příspěvku - splněno
-převést část dotace MŠ Rohoznice na základě navýšení rozpočtu - splněno
-zanést rozpočtové opatření č. 5 roku 2015 do účetnictví - splněno
-zajistit provedení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2015 – plní se
2. Zpráva kontrolního výboru obce za rok 2015
Předsedkyně kontrolního výboru podala stručnou zprávu o činnosti kontrolního výboru.
Zastupitelé berou tuto zprávu na vědomí.
3. Rozpočtový výhled na období 2016 – 2018
Každý rok obec zpracovává rozpočtový výhled na období 3 nadcházejících let. Pan starosta
seznámil přítomné s rozpočtovým výhledem na období 2016-2018. Zastupitelé schvalují
rozpočtový výhled na období 2016 – 2018 všemi hlasy přítomných členů zastupitelstva.
4. Vyhlášení rozpočtového provizoria na rok 2016
Do doby schválení řádného rozpočtu na rok 2016 je nutné vyhlásit rozpočtové provizorium obce
pro rok 2016. Zastupitelé schvalují vyhlášení rozpočtového provizoria na rok 2016 všemi
hlasy přítomných členů zastupitelstva.

5. Návrh rozpočtového opatření roku 2015 číslo 6
Byl projednán návrh rozpočtového opatření roku 2015 č. 6, který je přílohou tohoto zápisu.
Změny v návrhu se týkají skutečných příjmů a výdajů k 31.12.2015. Zastupitelé schvalují
rozpočtové opatření rok 2016 č. 6 všemi hlasy přítomných členů zastupitelstva.
6. Byl projednán návrh převodu části dotace příspěvkové organizaci Mateřská škola
Rohoznice na rok 2016 ve výši Kč 100.000,-. Aby nedošlo k finančním potížím a byl zajištěn
plynulý provoz MŠ, bude převod části dotace na rok 2016 ve výši Kč 100.000,- proveden do 15.
ledna 2016. Zastupitelé schvalují tento převod všemi hlasy přítomných členů zastupitelstva.
7. Byly projednány peněžní dary občanům obce nad 75 let věku – v letošním roce se jedná o 15
občanů. Navrhovaná částka peněžního daru je 1.000,- Kč na občana, celkem Kč 15.000,-.
Zastupitelé schvalují poskytnutí těchto finančních darů všemi hlasy přítomných členů
zastupitelstva.
8. Přítomní byli seznámeni se záměrem pana Martina Švehláka z Prahy poskytnout obci
Rohoznici finanční dar ve výši 70.000,- Kč. Darovací smlouva byla starostou podepsána dne
1.12.2015 (kopie viz. příloha). Pan starosta žádá zastupitele o dodatečné schválení darovací
smlouvy a přijetí tohoto daru. Zastupitelé dodatečně schvalují darovací smlouvu a přijetí
finančního daru všemi hlasy přítomných členů zastupitelstva.
9. Diskuse
informace starosty:
- poděkování paní Dufkové za zprostředkování kontaktu na pana Švehláka
- akci „zpívání u stromečku s dětmi z MŠ“ zhodnocena jako velmi vydařená, o čemž svědčí
hojná účast nejen místních lidí
- pronájem bytu v MŠ a jeho případné další využití se bude řešit v únoru 2016
- prodej pozemků „v olšinách“ – geometrickým plánem byly z pozemku parc.č. 171/2 odděleny 2
parcely, zastupitelé po dohodě rozhodli, že nově vzniklé pozemky budou prodány pro budoucí
výstavbu rodinných domů panu Kněžourkovi Lukášovi a manželům Petrovi a Soně Šubrtovým.
Návrh paní Kohoutkové z Prahy na stavbu rekreačního zařízení zastupitelé nepřijali. Záměr o
prodeji bude včas a řádně vyvěšen a schválen zastupitelstvem na veřejné schůzi v měsíci únoru.
- informace o bezpečnost silničního provozu (případné zřízení přechodů pro chodce)
- starosta požádal občany, aby reagovali, pokud budou mít podezření na požár
- u prodejny byly pokáceny smrky, které byly již značně uhnilé
z řad veřejnosti:
- jménem SDH vystoupil pan Stránský a poděkoval za spolupráci s obcí, informoval o činnosti
hasičů a popřál do nového roku
- dotaz na vybudování dalších hydrantů pro odběry při hašení požárů – odpověď pana starosty:
náklady na 1 hydrant jsou 30-35.000 Kč, bude k řešení v budoucnu
- dotaz na stav prodejny – odpověď pana starosty: výloha je ve výrobě, po novém roce budou
provedeny nutné opravy a obchod otevřen od února, během příštího ruku obec zažádá o dotaci na
zateplení
Slova se ujal místostarosta pan Miloš Jenčovský a přečetl usnesení z dnešního zasedání ZO:
10. Usnesení č. 6/2015 ze dne 10.12.2015
-zastupitelstvo obce volí: návrhovou komisi a ověřovatele zápisu
-zastupitelstvo obce schvaluje:
-program tohoto zasedání
-rozpočtový výhled na období 2016 -2018

-vyhlášení rozpočtového provizoria na rok 2016
-rozpočtové opatření roku 2015 č. 6
-převod části dotace na rok 2016 ve výši Kč 100.000,- PO Mateřské škola
- poskytnutí finančních darů občanům nad 75 let věku
-přijetí finančního daru od pana Švehláka ve výši Kč 70.000,-zastupitelstvo obce ukládá:
-zajistit provedení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2015 – zodpovídá účetní
-zanést rozpočtové opatření č. 6 roku 2015 do účetnictví – zodpovídá účetní
- zajistit převedení části dotace na rok 2016 ve výši Kč 100.000,- PO Mateřské škola –
zodpovídá účetní
- zajistit předání finančních darů občanům nad 75 let věku – zodpovídá předsedkyně finančního
výboru
-zastupitelstvo obce bere na vědomí:
-zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2015
-veškeré informace z diskuse
Na závěr pan starosta poděkoval přítomným za účast a příspěvky do diskuse, popřál klidné
svátky a vše nejlepší do nového roku a schůzi v 20:15 hodin ukončil.
V Rohoznici dne 15.12.2015
Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Marie Dufková ……………..

Za obec Rohoznici:
…………………

Hana Kňourková …………….
Miloš Nosek
starosta

Zapsala:
Radka Petříková……………

