Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohoznice
konaného dne 9. listopadu 2016 od 19.30 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu v Rohoznici
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce
Zpráva o hospodaření obce a MŠ k 30. 9. 2016
Příspěvek na ZŠ Miletín
Inventury k 31. 12. 2016
Rozpočtové opatření roku 2016
Diskuze
Usnesení

Přítomní členové zastupitelstva obce: Miloš Nosek, Bc. Miloš Jenčovský, Mgr. Marie
Dufková, Petra Hadincová, Miloš Kňourek, Hana Kňourková
Omluvena: Mgr. Pavlína Festová
Veřejné zasedání ZO zahájil a řídil starosta pan Miloš Nosek, 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, že diskuze bude probíhat po projednání všech bodů
programu.
Zastupitelstvo schvaluje dnešní program jednání všemi hlasy přítomných zastupitelů.
Dále pan starosta sdělil, že zápisy z minulého veřejného zasedání ze dne 29. září 2016 byl
řádně ověřen a nebyly podány žádné námitky.
Volba návrhové komise: Miloš Kňourek, Hana Kňourková
Volba ověřovatelů zápisu: Mgr. Marie Dufková, Bc. Miloš Jenčovský
Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů návrhovou komisi a ověřovatele
zápisu.
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce
- podat zprávu na Ministerstvo vnitra o způsobu řešení územních anomálií vyjednáváním a
dohodou s městem Miletín – splněno
- jednat se zástupci města Miletín tak, aby došlo k uzavření dohody týkající se územních
anomálií – jednání proběhlo
- zajistit podepsání a odeslání Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje č. 12RRD03-0037 – splněno
- zanést rozpočtové opatření roku 2016 č. 6 do účetnictví obce – splněno
2.
Členka finančního výboru paní Mgr. Marie Dufková přečetla zprávu o hospodaření
obce a příspěvkové organizace Mateřská škola k 30. 9. 2016. Obě zprávy berou
zastupitelé na vědomí.
3. Příspěvek na provoz základní školy v Miletíně
Město Miletín zaslalo žádost a návrh smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku na
činnost Základní školy K. J. Erbena a Mateřské školy Korálka v Miletíně na období od 1. 9.
do 31. 12. 2016. Celkový příspěvek je ve výši 84.480,- Kč a týká se nákladů za žáky ZŠ
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s trvalým bydlištěm v Rohoznici. V tomto období se jedná o 33 žáků, příspěvek na 1 žáka je
640 Kč za 1 měsíc. Náklady za žáky Mateřské školy Korálka jsou 0,- Kč. ZO schvaluje
všemi hlasy přítomných zastupitelů uzavření smlouvy a poskytnutí příspěvku.
4. Inventury k 31. 12. 2016
Byl projednán plán inventur na rok 2016 pro obec Rohoznici a vydán příkaz k provedení
inventarizace majetku k 31. 12. 2016. Inventury k 31. 12. 2016 budou provedeny v měsíci
lednu 2017, konkrétně do 15. 1. 2017, a to co nejdříve s ohledem na doručení účetních
dokladů a výpisů z účtů. Osobou zodpovědnou za provedení inventur stanovuji účetní obce
paní Radku Petříkovou. ZO schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů provedené
inventarizace majetku k 31. 12. 2016 dle příslušných dokumentů.
5. Rozpočtové opatření roku 2016
Na základě kompetence starosty bylo k 31. 10. 2016 provedeno rozpočtové opatření roku
2016 č. 7. Zastupitelé berou toto na vědomí.
Zastupitelům byl k projednání předložen návrh rozpočtového opatření roku 2016 č. 8. ZO
schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů rozpočtové opatření roku 2016 č. 8.
6. Diskuze:
- Pan starosta poděkoval členům okrskové volební komise za činnost při volbách do krajského
zastupitelstva a Senátu, které se konaly ve dnech 7. a 8. října 2016, II. kolo ve dnech 14. a 15.
října 2016. Dne 15. 10. 2016 byla zástupcem Krajského úřadu provedena kontrola o průběhu
hlasování se závěrem: bez závad. Pan starosta přiblížil činnost komise: před volbami absolvují
předseda a zapisovatel povinné školení v Hořicích, komise je přítomna při hlasování, po
uzavření volební místnosti spočítá hlasy, vyplní potřebné formuláře a zpracuje výsledky do
programu na počítači a on-line odešle Českému statistickému úřadu, poté všechny formuláře
předá osobně na MěÚ v Hořicích. Odměny komise jsou stanoveny vyhláškou Ministerstva
vnitra č. 152/2000 Sb. ve výši – člen 1.300 Kč, zapisovatel 1.500 Kč, předseda 1.600 Kč,
příplatek za souběžné konání voleb 400 Kč, příplatek za další kolo voleb 200 Kč, vše hrubá
mzda. Z důvodu přezkoumání návrhu na neplatnost voleb byla činnost komise ukončena
teprve 7. 11. 2016 a odměny budou vyplaceny do 30 dnů.
- Pan starosta informoval o prováděných opravách v obci:
– u sochy kalvárie na návsi byl zjištěn velmi špatný stav, další postup bude domluven
s kameníky,
– oprava chodníků na návsi – z důvodu špatného stavu a vyvrácených obrubníků bude
celý chodník přeložen.
- Přechody pro chodce byly Policií ČR zamítnuty a doporučena bezpečná místa pro
přecházení, projektant zpracuje projekt do konce roku.
- Za účelem řešení územních anomálií byla svolána metodická schůzka, které se zúčastnili
starostové Rohoznice a Miletína a zaměstnankyně Ministerstva vnitra. Jedná se o 16 čísel
popisných v katastrálním území Rohoznice, obyvatelé jsou trvale přihlášeni do Miletína, a
veškeré poplatky vybírá Miletín, Miletín zajišťuje veřejné osvětlení, údržbu komunikací.
Návrh řešení: výměna pozemků mezi obcemi.
- Občané se dotazují na revize kotlů – kontrolu provádí obec s rozšířenou působností Hořice,
revize si občané zajišťují individuálně, odborné techniky lze vyhledat na internetu (podle
druhu kotle) nebo na webových stránkách Miletína.
- Pan starosta pozval občany na vánoční zpívání dětí z MŠ, které se koná v pátek 9. 12. 2016
od 16 hodin u stromečku před MŠ v Rohoznici. Drobné občerstvení bude zajištěno.
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- V sobotu 19. 11. 2016 od 8 hodin bude přistaven kontejner na objemný odpad, zároveň bude
v době od 8 do 8.20 hodin možné odevzdat nebezpečné odpady. Elektroodpad budou vybírat
hasiči.
- Velitel SDH pan Dufek podal zprávu o činnosti hasičů a mládeže, s mladými hasiči se zapojí
do projektu sázení ovocných stromů. Při příležitosti výročí 100 let od založení hasičské
jednotky v Rohoznici plánuje lampionový průvod k památníku u lva a slavnostní ohňostroj.
- Příspěvky veřejnosti:
- poděkování za zdařilou opravu památníku u lva,
- dotaz na přerostlé a staré stromy – odpověď zastupitelů: pokácení je plánováno
- upozornění na zničené krajnice u silnic, zanesené koryto potoka
- Občané byli požádáni, aby odpady ze zahrad nevozili ke korytu potoka, ale do kontejneru na
bioodpad.
7. Usnesení zastupitelstva č. 6/2016 ze dne 9. 11. 2016:
Zastupitelstvo obce volí:
Návrhovou komisi: Miloš Kňourek, Hana Kňourková
Ověřovatele zápisu: Mgr. Marie Dufková, Bc. Miloš Jenčovský
Zastupitelstvo obce schvaluje:
- program dnešního jednání
- uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na ZŠ v Miletíně a zaslání příspěvku
- provedení inventarizace k 31. 12. 2016 podle příslušných dokumentů
- rozpočtové opatření roku 2016 č. 8
Zastupitelstvo obce ukládá:
- zajistit uzavření smlouvy a zaslat příspěvek na provoz ZŠ v Miletíně – zodpovídá účetní,
starosta
- zajistit provedení inventarizace k 31. 12. 2016 – zodpovídá účetní
- zanést rozpočtové opatření č. 8 do účetnictví obce – zodpovídá účetní
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
- zprávu o hospodaření obce a mateřské školy k 30. 9. 2016
- rozpočtové opatření roku 2016 č. 7
- veškeré informace z diskuze
Na závěr pan starosta poděkoval přítomným za účast a schůzi ve 20.30 hodin ukončil.
V Rohoznici dne 9. 11. 2016
Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Marie Dufková …………………

Bc. Miloš Jenčovský …………….…

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