Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 22. června 2016
od 19.30 hodin v zasedací místnosti na obecním úřadě v Rohoznici
Program:
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce
2. Záměr obce pronajmout / propachtovat nemovitý majetek – pozemky Zemědělskému
družstvu Miletín
3. Záměr obce pronajmout nemovitý majetek – pozemek parc.č. 259
4. Finanční dar – přijetí
5. Příspěvek Městu Miletín na provoz ZŠ K.J.Erbena
6. Rozpočtová opatření roku 2016
7. Diskuze
8. Usnesení
Přítomní členové ZO: Miloš Nosek, Bc. Miloš Jenčovský, Mgr. Marie Dufková, Mgr. Pavlína
Festová, Miloš Kňourek
Omluvena: Petra Hadincová, Hana Kňourková
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 28.4.2016 byl řádně
ověřen, nebyly podány žádné námitky.
Volba návrhové komise: Mgr. Pavlína Festová, Miloš Kňourek
Volba ověřovatelů zápisu: Mgr. Marie Dufková, Bc. Miloš Jenčovský
Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů obce.
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce ze dne 28.4.2016:
- provést účetní závěrku obce a MŠ za rok 2015, sepsat protokoly a odeslat výkazy na
krajský úřad – splněno
- proúčtovat hospodářský výsledek roku 2015 do roku 2016 – splněno
- zajistit podepsání smlouvy s nadací ČEZ, objednat sadbu – splněno
- zajistit uzavření kupní smlouvy s Povodím Labe na pozemky stavební parcelní číslo 388 a
390 – splněno
- 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 – splněno
- objednat pokládku hřiště – splněno
2.

Zastupitelé projednali záměr obce pronajmout / propachtovat nemovitý majetek –
pozemky Zemědělskému družstvu Miletín Záměr včetně seznamu pozemků a výměry byl
zveřejněn na úřední desce dne 3.6.2016 a sejmut dnes, čímž byla splněna zákonná lhůta pro
zveřejnění. Na základě návrhu dodatku č.2 k nájemní smlouvě ze dne 27.9.2013 se platná
nájemní smlouva se ZD se rozšiřuje o pozemky, které obec Rohoznice nabyla na základě směnné
smlouvy ze dne 18.3.2015 mezi městem Miletín a obcí Rohoznice, a dále se mění parcela, která
zanikla zaměřením čističky. Účinnost dodatku je od 1.10.2015. Všechna ostatní ustanovení
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smlouvy ze dne 27.9.2013 včetně dodatku č. 1 ze dne 23.6.2015 zůstávají beze změny. ZO
schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů pronájem / propachtování těchto pozemků
ZD Miletín a uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě ze dne 27.9.2013.
3.

Zastupitelé projednali pronájem pozemku parc.č. 259 o výměře 240 m 2, trvalý travní prost,
panu Jaroslavu Festovi z č.p. 171 za účelem uskladnění palivového dřeva. Cena za 1m2 je 2,00
Kč za rok. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to do 30.6.2017. Záměr byl vyvěšen na
úřední desku dne23.5.2016 a sejmut dnes, čímž byla splněna zákonná lhůta pro zveřejnění.
ZO schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů pronájem pozemku parc.č. 259 panu
Jaroslavu Festovi za výše uvedených podmínek a uzavření smlouvy.

4.

Finanční dar – přijetí
Zastupitelé projednali přijetí finančního daru od firmy Design Weld, s.r.o. ve výši Kč 2.000,0.
Darovací smlouva byla podepsána starostou dne 14.6.2016. ZO dodatečně schvalují podepsání
darovací smlouvy a přijetí finančního daru všemi hlasy přítomných zastupitelů.

5.

Příspěvek Městu Miletín na provoz ZŠ K.J.Erbena
Město Miletín zaslalo žádost a návrh smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku na činnost
ZŠ K.J.Erbena a příspěvek za skutečně odebrané obědy v roce 2015. Příspěvek se týká žáků s
trvalým bydlištěm v Rohoznici. Za období 1.1.2016 do 30.6.2016 se jedná o částku 640,- Kč na
osobu a měsíc a 7,43 Kč za oběd. Celkem 165.197,- Kč. ZO schvaluje všemi hlasy přítomných
zastupitelů uzavření smlouvy a poskytnutí příspěvku.

6.

Na základě kompetence k provádění jednotlivých rozpočtových opatření dává starosta na vědomí
zastupitelstvu obce Rozpočtové opatření roku 2016 č 3. Zastupitelé berou toto na vědomí.
Zastupitelům byl k projednání předložen návrh rozpočtového opatření č. 4, který se týká
skutečných příjmů a výdajů. ZO schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů Rozpočtové
opatření roku 2016 č. 4.

7. Diskuze:
– pan starosta poděkoval všem, kteří se podíleli na uspořádání dětského dne, akci kladně
zhodnotil,
- poděkoval za pomoc při sázení stromů za podpory nadace ČEZ,
- informoval, že bylo dokončeno hřiště, které je volně přístupné veřejnosti pro sportovní aktivity
- informoval o průběhu oprav: schodiště u památníku u Lva; autobusové zastávky (probíhají
zemní práce); byla natřena střecha prodejny a požární siréna; při opravě plotu u MŠ bylo
zjištěno, že celý plot včetně podezdívky byl ve špatném stavu - tudíž bylo potřeba provést
kompletní opravu včetně elektrického otvírání branky, čímž se zvýší předpokládané náklady na
opravu
- o prázdninách bude očištěn pískovcový sokl u budovy obecního úřadu, v budoucnu bude
očištěna socha Kalvárie na návsi – zatím je poptáván dodavatel
- u prodejny byl umístěn nový označník autobusové zastávky a bude provedeno značení zastávky
na silnici, aby auta neparkovala na místě vyhrazeném pro zastavení autobusu
- bylo domluveno sečení trávy při silnici u pana Brzka
- pan místostarosta informoval, že v současné době je zpracovávána dokumentace pro zřízení
přechodů pro chodce v obci
- dotazy z řad občanů: školení řidičů – bude zajištěno přes OÚ a termín včas zveřejněn,
- pan starosta pozval občany na posezení při hudbě Javorka z Lázní Bělohradu, které se
uskuteční dne 16.7.2016 od 15 hodin v Rohoznici na hřišti, občerstvení zajištěno.
Slova se ujal místostarosta pan Bc. Miloš Jenčovský a přečetl usnesení z dnešního zasedání
ZO:
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8.

Usnesení zastupitelstvo obce č. 3/2016 ze dne 22.6.2016
Zastupitelstvo obce volí:
Návrhovou komisi: Mgr. Pavlína Festová, Miloš Kňourek
Ověřovatele zápisu: Mgr. Marie Dufková, Miloš Jenčovský
Zastupitelstvo obce schvaluje:
- program dnešního jednání
- pronájem a propachtování pozemků ZD a uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu
- pronájem pozemku parc.č. 259 a uzavření nájemní smlouvy
- přijetí příspěvku na dětský den
- poskytnutí příspěvku na provoz ZŠ Miletín a uzavření smlouvy
Zastupitelstvo obce ukládá:
- zajistit uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě se ZD - zodpovídá účetní, starosta
- zajistit uzavření nájemní smlouvy na pozemek parc.č. 259 s panem Festou – zodpovídá účetní,
starosta
- zajistit uzavření smlouvy s Městem Miletín a poskytnutí příspěvku na provoz ZŠ - zodpovídá
účetní, starosta
- zanést rozpočtové opatření č. 4 do účetnictví obce – zodpovídá účetní
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
- rozpočtové opatření č. 3
- veškeré informace z diskuze
Na závěr pan starosta poděkoval přítomným za účast a příspěvky do diskuze a schůzi v 20.00
hodin ukončil.
V Rohoznici dne 22.6.2016
Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Marie Dufková ……..…..

Za obec Rohoznici:

Bc. Miloš Jenčovský……….

…………………..
Miloš Nosek
starosta

Zapsala:
Radka Petříková ………...
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