Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného ve čtvrtek 29. září 2016
od 19:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Rohoznici
Program:
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce
2. Zpráva o hospodaření obce a MŠ
3. Územní anomálie katastru Rohoznice – Miletín
4. Zpracování územního plánu – dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
5. Rozpočtové opatření roku 2016
6. Diskuze
7. Usnesení
Přítomní členové ZO: Miloš Nosek, Bc. Miloš Jenčovský, Mgr. Marie Dufková, Mgr.
Pavlína Festová, Petra Hadincová, Miloš Kňourek, Hana Kňourková
Veřejné zasedání ZO zahájil a řídil starosta pan Miloš Nosek, přivítal přítomné a konstatoval,
že jsou přítomni všichni členové zastupitelstva, a to je proto schopné se usnášet. Seznámil
přítomné s programem dnešního zasedání a dodal, že nebyl podán návrh na doplnění
programu. Informoval, že diskuze bude probíhat po projednání všech bodů programu.
Zastupitelstvo schvaluje dnešní program jednání všemi hlasy.
Dále pan starosta sdělil, že zápisy z minulých veřejných zasedání ze dne 22. června a 3. srpna
2016 byly řádně ověřeny a nebyly podány žádné námitky.
Volba návrhové komise: Petra Hadincová, Bc. Miloš Jenčovský
Volba ověřovatelů zápisu: Mgr. Pavlína Festová, Hana Kňourková
Zastupitelé schvalují všemi hlasy návrhovou komisi a ověřovatele zápisu.
1. Kontrola usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce ze dne 22. června a 3.
srpna 2016:
- zajistit uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě se ZD – splněno
- zajistit uzavření nájemní smlouvy na pozemek parc.č. 259 s p. Festou – splněno
- zajistit uzavření smlouvy s městem Miletín a poskytnutí příspěvku na ZŠ – splněno
- zanést rozpočtové opatření č. 4 a č. 5 do účetnictví – splněno
- na základě schváleného zadání zajistit pokračování ve zpracování návrhu územního
plánu Rohoznice a předání pokynů zpracovateli – splněno
2. Členka finančního výboru paní Mgr. Dufková přečetla zprávu o hospodaření obce
k 31.srpnu 2016 a stručnou zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Mateřská
škola k 30. červnu 2016. Obě zprávy berou zastupitelé na vědomí.
3. Územní anomálie katastru Rohoznice – Miletín
Obec Rohoznice obdržela výzvu Ministerstva vnitra k řešení územních anomálií, tzn.: že
území obce je součástí katastrálního území jiné obce a naopak. Do konce října 2016 je
nutné podat Ministerstvu vnitra zprávu o tom, jakým způsobem je ochotna řešit tyto
anomálie, například formou dohody. Nedojde-li k uzavření uvedené dohody ve stanovené
lhůtě 1 roku, rozhodne o změně hranic obcí Ministerstvo vnitra z moci úřední.
Jedná se o část města Miletín, která je součástí katastru obce Rohoznice, ale čísla popisná a
obyvatelé zde žijící spadají pod Miletín – jsou to lokality: Horka, Voštipec a část ulice
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Jiřího z Poděbrad. V minulosti již probíhala na toto téma jednání mezi oběma obcemi,
ovšem bez dohody. Pan starosta požádal zastupitele, aby se vyjádřili k návrhu řešení.
Nejschůdnější cestu vidí zastupitelé ve vzájemné dohodě s Miletínem o změně hranic obcí,
a zároveň tím projevují vůli jednat. Nyní je očekáván návrh zastupitelů Miletína na směnu
pozemků. Zastupitelé schvalují všemi hlasy řešení územních anomálií vyjednáváním a
případnou dohodou s Miletínem.
4. Zpracování územního plánu – dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
V roce 2012 byla obci z rozpočtu Královéhradeckého kraje poskytnuta dotace ve výši
52.000,- Kč na projekt s názvem Územní plán obce Rohoznice. Z důvodu pokračování
prací na přípravě územně plánovací dokumentace obec zaslala na Krajský úřad žádost o
prodloužení termínu ukončení projektu, nato byl dne 12.9.2016 zastupitelstvem
Královéhradeckého kraje schválen Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace, na základě
kterého bude termín ukončení projektu Územní plán prodloužen do 31.12.2018.
Zastupitelé schvalují Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje č. 12RRD03-0037 a jeho podepsání starostou.
5. Zastupitelé projednali návrh Rozpočtového opatření roku 2016 č. 6 a schvalují jej všemi
hlasy.
6. Diskuze:
Informace pana starosty a místostarosty:
- Pozvání občanů k volbám do zastupitelstva Královéhradeckého kraje a Senátu, které se
budou konat 7. a 8. října 2016, příp. 14. a 15. října 2016.
- Byla pořízena klimatizační jednotka, která je nyní umístěna do budovy prodejny.
- Z důvodu vykradení MŠ v Miletíně byl do MŠ v Rohoznici pořízen alarm, z důvodu
vloupání do objektu OÚ v Rohoznici zesílena siréna alarmu v budově úřadu.
- Pro zvýšení bezpečnosti občanů a silničního provozu chtěli zastupitelé nechat v obci
vybudovat přechody pro chodce se semafory a radary, které by zpomalily rychle jedoucí
vozidla zejména kamiony, kterých jezdí čím dál víc. Na návrh Odboru dopravy městského
úřadu v Hořicích byl zpracován projekt. Po osobním jednání s Dopravní policií v Jičíně byly
přechody zamítnuty z těchto důvodů: zpomalovací semafory s radary již nejsou povoleny,
nejsou splněny podmínky pro vznik přechodu (např.: frekvence 50 lidí za hodinu), cílem
Dopravní policie je zajistit plynulost dopravy. Bylo doporučeno navrhnout a vybudovat např.
zpomalovací pruhy, bezpečná místa pro přecházení, zde chodci nemají přednost před vozidly,
ale místo musí být osvětleno celou noc a řidiče zpomalí. Pan místostarosta již kontaktoval
projektanta ke zpracování těchto změn. Nadále budou zástupci obce žádat Policii ČR o
častější kontroly rychlosti.
- Byly dokončeny práce na nových chodnících u čp. 161 (od Bičišťových k lávce), u čp. 178
(před Kulhavýma) a čp. 159 (Jiřičkovi)
- Byly zhodnoceny ukončené opravy: chodníků, památníku u lva, plotu u MŠ, fasády na
obecní kůlně, soklu budovy obecního úřadu. Právě probíhají opravy a úpravy: dlažby kolem
budovy OÚ, prkna na lávkách (použito dřevo z těžby obecních jasanů), bude očištěna a
opravena socha kalvárie na návsi a okolí.
- Na opravu betonové lávky u splavu je hotový projekt, podáno stavební povolení, zajištěno
povolení správy a údržby silnic, vyjádří se ještě Povodí Labe, předpokládaný rozpočet je cca
0,9 mil. Kč, zkusí se zažádat o dotaci.
- Pro podporu veřejného sportu bylo zakoupeno toto vybavení: branky, síť, tenisové rakety a
míče, které budou uloženy v zahradním domku - kůlně na hřišti. Veřejnost má možnost si
náčiní bezplatně vypůjčit, klíč od kůlny bude proti podpisu na obecním úřadu.
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- Na hřiště budou vyrobeny lavičky, použije se dřevo z obecní těžby.
- Po sklizni zemědělských plodin a opadání listí bude proveden úklid komunikací.
- Průběžně probíhá údržba obecní zeleně a zálivka stromů vysázených za podpory Nadace
ČEZ, budou ořezány přerostlé keře u komunikací.
- Školení řidičů bude u pana Lejska objednáno po volbách, občané budou informováni
telefonicky.
- Dne 20. září 2016 proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce.
Příspěvky občanů:
- Upozornění na volně pobíhající psi.
- Dotaz na pana Františka Peteru z Miletína, č.p. 58: Kdy uklidí stavební materiál a suť, které
jsou uložené na pozemku obce Rohoznice již několik let? Návrh občanů zastupitelům
k okamžitému řešení – co nejdříve odvézt, převézt na jeho pozemek, nebo pronajmout
pozemek, lidé to nadále nebudou tolerovat, neboť mají zájem na pěkném prostředí obce a
sami pečují o veřejná prostranství. Odpověď pana starosty: osobně ho již několikrát
upozorňoval a vyzýval k úklidu, pan Petera již několikrát slíbil odstranění materiálu, bohužel
bezvýsledně, nadále bude s panem Peterou jednat o rychlé nápravě.
Slova se ujal místostarosta pan Bc. Miloš Jenčovský a přečetl usnesení z dnešního
zasedání ZO:
7. Usnesení zastupitelstva č. 5/2016 ze dne 29. září 2016
Zastupitelstvo obce volí:
Návrhovou komisi: Petra Hadincová, Bc. Miloš Jenčovský
Ověřovatele zápisu: Mgr. Pavlína Festová, Hana Kňourková
Zastupitelstvo obce schvaluje:
- program dnešního zasedání
- řešení územních anomálií vyjednáváním a dohodou s městem Miletín
- Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č.
12RRD03-0037 a jeho podepsání starostou
- Rozpočtové opatření roku 2016 č. 6
Zastupitelstvo obce ukládá:
- podat zprávu na Ministerstvo vnitra o způsobu řešení územních anomálií vyjednáváním a
dohodou s městem Miletín – zodpovídá účetní, starosta
- jednat se zástupci města Miletín tak, aby došlo k uzavření dohody týkající se územních
anomálií
- zajistit podepsání a odeslání Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje č. 12RRD03-0037 – zodpovídá starosta, účetní
- zanést rozpočtové opatření roku 2016 č. 6 do účetnictví obce – zodpovídá účetní
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- zprávy o hospodaření obce a mateřské školy
- veškeré informace z diskuze
Na závěr pan starosta poděkoval přítomným za účast a schůzi v 20:30 zakončil.
V Rohoznici dne 29. září 2016.
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Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Pavlína Festová ……………

Hana Kňourková ……………

Za obec Rohoznici:
Miloš Nosek, starosta ………………
Zapsala:
Radka Petříková ………………
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