Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne ve čtvrtek 28. dubna 2016
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 MŠ k 31.3.2016
3. Závěrečný účet obce za rok 2015
4. Účetní závěrka obce za rok 2015
5. Účetní závěrka příspěvkové organizace MŠ Rohoznice za rok 2015
6. Převod hospodářského výsledku z roku 2015
7. Nadace ČEZ stromy
8. Záměr obce prodat nemovitý majetek – pozemky st.p.č. 388, 390 Povodí Labe
9. Záměr obce pronajmout Vodovod Rohoznice, řady Z1,Z1-1,Z2,Z3,Z3-3
10. Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností mezi vlastníky provozně souvisejících
vodovodů
11. Rozpočtová opatření roku 2016
12. Oprava schodiště u památníku „U lva“
13. Stavba hřiště
14. Odstoupení od záměru prodeje pozemku p.č. 171/44
15. Diskuze
16. Usnesení
Přítomní členové ZO: Miloš Nosek, Bc. Miloš Jenčovský, Mgr. Marie Dufková, Mgr. Pavlína
Festová, Miloš Kňourek, Hana Kňourková
Omluvena: 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 bodu programu. Informoval, že diskuse bude probíhat po projednání všech bodů
programu.
Zastupitelstvo schvaluje dnešní program jednání všemi hlasy přítomných zastupitelů.
Dále pan starosta sdělil, že zápis z minulého veřejného zasedání ze dne 8.2.2016 byl řádně
ověřen, nebyly podány žádné námitky.
Volba návrhové komise: Miloš Kňourek, Bc. Miloš Jenčovský
Volba ověřovatelů zápisu: Mgr. Pavlína Festová, Hana Kňourková
Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů obce.
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce ze dne 8.2.2016:
- zanést rozpočet na rok 2016 do účetnictví obce – splněno
- zajistit sepsání dohod na poskytnutí příspěvků spolkům a Městu Miletín, předání finančních
darů dárcům krve – splněno
- zajistit uzavření dohod s okolními obcemi na poskytnutí příspěvku na provoz MŠ – trvá,
zodpovídá účetní, starosta
- zajisti objednávku a zahájení prací na akci Hřiště na míčové hry – splněno
- zajistit podepsání kupních smluv na pozemky a fakturace za geometrický plán – splněno
- zajistit podepsání smlouvy o likvidaci bioodpadu – splněno
- zajistit podepsání smlouvy o nájmu bytu – splněno
- zajistit podepsání smlouvy o pronájmu a provozu prodejny - splněno
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2. Zpráva o hospodaření obce a MŠ k 31. 3. 2016
Předsedkyně finančního výboru paní Mgr. Festová přednesla zprávu o hospodaření obce a členka
finančního výboru paní Mgr. Dufková přečetla stručnou zprávu o hospodaření MŠ k 31.3.2016.
Zastupitelé berou tyto zprávy na vědomí.
3. Závěrečný účet obce Rohoznice za rok 2015
Starosta obce předložil 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 2015, ostatních příloh a údajů o majetku obce a hospodaření
příspěvkové organizace Mateřská škola Rohoznice, jejímž zřizovatelem je obec Rohoznice.
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 provedli auditoři z Krajského úřadu dne 26.1.2016.
Závěrečný účet byl vyvěšen na úřední desku dne 24.3.2016 a sejmut dne 28.4.2016. Celý obsah
ZÚ je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu. ZO projednalo dle zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, tento závěrečný účet.
ZO schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů závěrečný účet obce Rohoznice za rok
2015 včetně Závěrečné zprávy z přezkoumání hospodaření za 2015 s vyjádřením „bez
výhrad“.
4.

Účetní závěrka obce za rok 2015
Starosta obce předložil zastupitelům podklady účetní závěrky obce Rohoznice za rok 2015,
obsahem jsou tyto dokumenty: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha , Inventarizační zpráva,
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015, zprávy z finančních kontrol.
Všechny doklady jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu. O schválení bude vytvořen
protokol.
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce za rok 2015 všemi hlasy přítomných
zastupitelů.

5.

Účetní závěrka příspěvkové organizace MŠ Rohoznice za rok 2015
Starosta obce předložil zastupitelům podklady účetní závěrky příspěvkové organizace Mateřská
škola Rohoznice za rok 2016, jejímž zřizovatelem je obec Rohoznice. Obsahem jsou tyto
dokumenty: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha. Všechny doklady jsou k nahlédnutí
v kanceláři obecního úřadu. O schválení bude vytvořen protokol .
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku mateřské školy za rok 2015 všemi hlasy
přítomných zastupitelů.

6. Převod hospodářského výsledku roku 2015
Výsledek hospodaření obce za rok 2015 ve schvalovacím řízení je 667.732,48 Kč a je potřeba ho
proúčtovat do roku 2016 (v účetnictví 431/432). Převod HV byl projednán.
Zastupitelstvo obce schvaluje převod hospodářského výsledku 2015 do roku 2016
přeúčtováním všemi hlasy přítomných zastupitelů
7.

Nadace ČEZ stromy
V zájmu ozelenění obce byl na žádost starosty ve spolupráci s firmou ARBOplan, s.r.o., Hořice,
vypracován projekt na umístění a výsadbu stromů a podána žádost na Nadaci ČEZ o poskytnutí
nadačního příspěvku na výsadbu liniové zeleně. Minulý týden Nadace ČEZ informovala, že
nadační rada schválila pro Rohoznici příspěvek v hodnotě 130.000,- Kč na předložený projekt.
Rozpočet je stanoven na 180.000,- Kč, spoluúčast obce Kč 50.000,- Kč. Jednou z podmínek
získání dotace je provedení výsadby veřejností (svépomocí), tímto pan starosta pozval přítomné
k účasti na výsadbě v neděli dne 22. května 2016 od 14 hodin.
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy s Nadací ČEZ a přijetí nadačního
příspěvku ve výši Kč 130.000 všemi hlasy přítomných zastupitelů
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Stromy je nutné objednat co nejrychleji, aby výsadba mohla proběhnout co nejdříve a to z těchto
důvodů: půda je po jaru vlhká, v létě by zasazené stromy uschly vlivem horka a sucha, sázet na
podzim je pozdě (z hlediska vyúčtování dotace).
Proto pan starosta podle čl. 5 Směrnice č. 1/2014 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
vyzývá v tomto konkrétním případě zastupitelstvo k odchýlení od postupu zadávání těchto
zakázek a odklonění od výběrového řízení. Zastupitelé toto projednali a dohodli se, že stromy
budou objednány u firmy Ing. Milan Žižka, Dolní Brusnice 3, IČO: 64202640, který má
provozovnu přímo v Rohoznici a je schopen dodat stromy v potřebném množství včas.
Zastupitelstvo obce schvaluje v tomto konkrétním případě odchýlení od postupu při
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle čl. 6 Směrnice č. 1/2014 a objednávku
výsadby u firmy Ing. Milan Žižka, Dolní Brusnice 3, IČO: 64202640, všemi hlasy
přítomných zastupitelů
8.

Záměr obce prodat nemovitý majetek – pozemky stavební parcelní číslo. 388 a 390
Povodí Labe, státní podnik, požádalo o odkup vodního díla – betonové kraje jezu za 1.330,- Kč.
Záměr byl řádně vyvěšen na úřední desce dne 24.3.2016 a sejmut dne 28.4.2016.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej těchto pozemků a uzavření kupní smlouvy všemi
hlasy přítomných zastupitelů.

9.

Záměr obce pronajmout vodovod Rohoznice – řady Z1, Z1 - 1, Z2, Z3, Z3 - 3
Vodohospodářská a obchodní společnost požádala obec o pronájem vodovodu. Záměr byl řádně
vyvěšen na úřední desce dne 24.3.2016 a sejmut dne 28.4.2016. Nájemné je stanoveno ve výši
5,- Kč za 1 m3 celkového vodného vyfakturovaného odběratelům za rok a bude převedeno na
zdrojový účet u nájemce, který slouží pro pořízení majetku a opravy nad rámec kalkulace
vodného.
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem vodovodu a uzavření smlouvy o nájmu a
provozování všemi hlasy přítomných zastupitelů.

10. Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností mezi vlastníky provozně souvisejících
vodovodů s VOS Jičín
Kromě smlouvy o pronájmu a provozování je podle zákona o vodovodech a kanalizacích nutné
uzavřít také Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností mezi vlastníky provozně
souvisejících vodovodů.
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření této dohody všemi hlasy přítomných zastupitelů.
11. Rozpočtová opatření roku 2016
Starosta dává zastupitelům na vědomí, že na základě jeho kompetence bylo provedeno
rozpočtové opatření č. 1 k 31.3.2016. Zastupitelé berou toto na vědomí.
Zastupitelům byl k projednání předložen návrh rozpočtového opatření roku 2016 č. 2, který se
týká skutečných příjmů a výdajů.
ZO schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů rozpočtové opatření roku 2016 č. 2.
12. Oprava schodiště památníku padlým „U lva“
Pan starosta zmínil průběh oprav: nastaly nepředvídatelné náklady (například spojené
s pronájmem silnice od Správy silnic Královéhrad.kraje, stav po odkrytí schodiště, okolí
památníku). Zastupitelé navrhují zároveň provést úpravu kolem sochy (oprava dlažby, plůtku),
tak aby památník působil celistvě a důstojně.
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Zastupitelstvo obce schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů navýšení
předpokládaných nákladů z důvodu nepředvídatelných nákladů a provedení úpravy okolí
památníku.
13. Stavba hřiště na míčové hry
Pan starosta informoval o průběhu stavebních prací. Co se týče pokládky povrchu JUTAgrass,
zastupitelé schválili na veřejném zasedání dne 8. února 2016, že dodavatelem bude firma JUTA
a.s.
Podle prohlášení firmy JUTA a.s. je jejím autorizovaným distributorem firma
STAVOSPORT, s.r.o., která provede pokládku a bude fakturovat dle aktuální cenové nabídky.
Zastupitelstvo obce schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů objednávku pokládky
umělého povrchu a fakturaci firmou STAVOSPORT, s.r.o., se sídlem Přehradní 233, 76316
Fryšták.
14. Odstoupení od záměru prodeje pozemku p.č. 171/44
Na základě dopisu od manželů Šubrtových, kde prohlašují, že o pozemek nemají nadále zájem,
obec odstupuje od záměru prodat tento pozemek.
Zastupitelé berou tuto informaci na vědomí.
15. Diskuze:
– byl otevřen obchod, provozovatelem je firma HRUŠKA, s.r.o.
– pan starosta poděkoval všem, kteří se podíleli na rychlých opravách budovy prodejny
– pan starosta podal informace o chystané pozemkové úpravě katastrálního území Rohoznice
s obcí Trotina z důvodu možné opravy a rozšíření cesty mezi Končinami a Bílými Poličany
- pan Ladislav Dufek, velitel jednotky SDH, informoval o průběhu soutěže Dobráci roku; o
historii a aktivitě SDH (zejména činnosti mládeže) odvysílal Český rozhlas Hradec Králové
reportáž a v Jičínském deníku vyšel medailonek; dále pan Dufek vyzval k podání námětů do
soutěže „Zkrášli své místo, kde žiješ“; v souvislosti s opravou památníku U Lva navrhl obnovu
lampionového průvodu; informoval občany o sběru kovového šrotu a el. zařízení
- občané upozornili na rozbitý nájezd na most přes Bystřici u Trejbalů a špatný stav odtokového
kanálu při odbočce do ZD, kde se na silnici tvoří velká kaluž – odpověď starosty: most bude
opraven co nejdříve, kanál bude řešen v budoucnu při výstavbě chodníku
- ředitelka mateřské školy paní Poláčková pozvala veřejnost ve dnech 26.-27.5.2016 na zápis a
den otevřených dveří v MŠ, dále uvedla, že kapacita dětí v MŠ je v současné době naplněna (28
dětí), informovala o možnosti získání dotací na činnost s dětmi
- pan starosta informovat, že vytěžené dřevo, které není na prodej jako palivo, bude zpracováno a
použito na opravu obecních lávek apod.
- pan starosta pozval veřejnost na sázení stromů (22.5.2016), dětský den na hřišti (18.6.2016) a
přátelské posezení ha hřišti při dechové hudbě Javorka (16.8.2016 od 15 hodin).
Slova se ujal místostarosta pan Bc. Miloš Jenčovský a přečetl usnesení z dnešního zasedání
ZO:
16. Usnesení zastupitelstva obce č. 2/2016 ze dne 28.4.2016
Zastupitelstvo obce volí:
Návrhovou komisi: Miloš Kňourek, Bc. Miloš Jenčovský
Ověřovatele zápisu: Mgr. Pavlína Festová, Hana Kňourková
Zastupitelstvo obce schvaluje:
- program dnešního jednání
- Závěrečný účet obce za rok 2015 včetně Závěrečné zprávy z přezkoumání hospodaření za rok
2015 s vyjádřením „bez výhrad“
- účetní závěrku obce za rok 2015
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- účetní závěrku Mateřské školy za rok 2015
- proúčtování hospodářského výsledku z roku 2015 do 2016
- sepsání smlouvy a příjem příspěvku Kč 130.000 z nadace ČEZ
- odchýlení od postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle čl. 6 Směrnice č.
1/2014 v tomto případě týkající se objednávky sadby u firmy Ing. Milan Žižka, Dolní Brusnice
3, IČO: 64202640
- podepsání kupní smlouvy a prodej pozemku st.parc.č. 388, 390 Povodí Labe, státnímu podniku
- podepsání smlouvy o nájmu a provozování vodovodu, jeho samotný pronájem VOS a.s. Jičín
- podepsání dohody o úpravě vzájemných práv a povinností mezi vlastníky provozně
souvisejících vodovodů s VOS, a.s. Jičín
- navýšení výdajů z důvodu nepředvídatelných nákladů a zároveň provedení úpravy okolí
památníku padlým U Lva
- objednávku pokládky hřiště a fakturaci firmou STAVOSPORT, s.r.o., se sídlem Přehradní 233,
76316 Fryšták
Zastupitelstvo obce ukládá:
- provést účetní závěrku obce a MŠ za rok 2015, sepsat protokoly a odeslat výkazy na krajský
úřad – zodpovídá účetní
- proúčtovat hospodářský výsledek roku 2015 do roku 2016 – zodpovídá účetní
- zajistit podepsání smlouvy s nadací ČEZ, objednat sadbu – zodpovídá účetní, starosta
- zajistit uzavření kupní smlouvy s Povodím Labe na pozemky stavební parcelní číslo 388 a 390
– zodpovídá účetní, starosta
- zajistit uzavření smlouvy s VOS o nájmu a provozování vodovodu a dohody o úpravě
vzájemných práv a povinností mezi vlastníky provozně souvisejících vodovodů s VOS, a.s. Jičín
– zodpovídá účetní, starosta
- objednat pokládku hřiště – zodpovídá účetní, starosta
Zastupitelstvo bere na vědomí:
- informace o hospodaření obce a MŠ k 31.3.2016
- rozpočtové opatření č. 1
- informace o zrušení záměru prodat pozemek 171/44
- veškeré informace z diskuze
Na závěr pan starosta poděkoval přítomným za účast a příspěvky do diskuze a schůzi v 20.45
hodin ukončil.
V Rohoznici dne 28.4.2016
Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Pavlína Festová …….. …..

Za obec Rohoznici:

Hana Kňourková ……….

…………………..
Miloš Nosek
starosta

Zapsala:
Radka Petříková ………...
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