Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohoznice
konaného dne 12. prosince 2016 od 19.30 hod
v zasedací místnosti na obecním úřadě v Rohoznici
Program:
1.
Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce
2.
Peněžní dary občanům
3.
Rozpočtové opatření roku 2016
4.
Zpráva kontrolního výboru za rok 2016
5.
Rozpočtový výhled na roky 2017 - 2019
6.
Rozpočtové provizorium na rok 2017
7.
Převod části dotace MŠ Rohoznice na rok 2017
8.
Oprava lávky u splavu – výběr dodavatele
9.
Diskuze
10.
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 zápis z minulého veřejného zasedání ze dne 9. listopadu 2016 byl
řádně ověřen a nebyly podány žádné námitky.
Volba návrhové komise: Mgr. Marie Dufková, Petra Hadincová
Volba ověřovatelů zápisu: Miloš Kňourek, Hana Kňourková
Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů návrhovou komisi a ověřovatele
zápisu.
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce
- zajistit uzavření smlouvy a zaslat příspěvek na provoz ZŠ v Miletíně – smlouva podepsána,
příspěvek bude zaslán do 20. prosince 2016 – zodpovídá účetní
- zajistit provedení inventarizace k 31. 12. 2016 – trvá – zodpovídá účetní
- zanést rozpočtové opatření č. 8 do účetnictví obce – splněno
- vyřešení územních anomálií s městem Miletín - trvá – zodpovídá starosta
2. Peněţní dary občanům
Byly projednány peněžní dary občanům obce nad 75 let věku, letos se jedná o 18 občanů,
navrhovaná částka peněžního daru je 1.000 Kč na občana, celkem 18.000 Kč. Zároveň
zastupitelé navrhují poskytnout mimořádný finanční dar ve výši 5.000 Kč manželům Pavlíně a
Vratislavovi Festovým (Rohoznice, č.p. 11) při příležitosti narození dvojčat. Zastupitelé
schvalují poskytnutí těchto finančních darů všemi hlasy přítomných zastupitelů.
3.

Rozpočtové opatření roku 2016

Zastupitelé projednali návrh rozpočtového opatření č. 9, změny se týkají skutečných příjmů a
výdajů k 31. prosinci 2016. Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření roku 2016 č. 9
všemi hlasy přítomných zastupitelů.
4. Zpráva kontrolního výboru obce za rok 2016
Předsedkyně kontrolního výboru paní Hana Kňourková přečetla zprávu o činnosti kontrolního
výboru v roce 2016. Zastupitelé berou zprávu na vědomí.
5. Rozpočtový výhled na období 2017 – 2019
Pan starosta seznámil přítomné s rozpočtovým výhledem na období nadcházejících 3 let,
zastupitelé jej projednali. Zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled na období 2017 - 2019
všemi hlasy přítomných zastupitelů.
6. Rozpočtové provizorium na rok 2017
Zastupitelstvo obce Rohoznice vyhlašuje rozpočtové provizorium pro rok 2017, a to od 1. ledna
2017 do doby schválení rozpočtu obce na rok 2017.
V tomto období bude příspěvkové organizaci Mateřská škola Rohoznice poukázána část dotace
na neinvestiční výdaje ve výši 100.000 Kč, dále budou hrazeny závazky z již dříve (v
předchozích obdobích) uzavřených smluvních vztahů, nezbytné výdaje k udržení chodu obce,
zajištění údržby místních komunikací a veřejného prostranství v zimním období, budou čerpány
mzdové prostředky obce a další nezbytné výdaje místní správy včetně výdajů za havárie a živelní
pohromy.
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a
výdaji rozpočtu po jeho schválení.
Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení rozpočtového provizoria na rok 2017 všemi hlasy
přítomných zastupitelů.
7. Byl projednán návrh převodu části dotace příspěvkové organizaci Mateřská škola
Rohoznice na rok 2017 ve výši 100.000 Kč, a to z důvodu zajištění plynulého provozu MŠ
Rohoznice do doby, než bude schválen rozpočet roku 2017. Převod bude proveden od 1. do 15.
ledna 2017, aby nedošlo k finančním potížím této příspěvkové organizace. Zastupitelstvo
schvaluje převod části dotace na rok 2017 PO MŠ ve výši 100.000 Kč všemi hlasy
přítomných zastupitelů.
8. Oprava lávky pro pěší u splavu
Záměrem zastupitelů je provést rekonstrukci lávky pro pěší u splavu, předpokládaný termín
zahájení prací je leden - únor 2017 dle klimatických podmínek, ukončení v průběhu roku 2017.
Projekt a rozpočet prací jsou zpracovány, všechna povolení zajištěna. Podle směrnice o zadávání
veřejných zakázek byli na práce osloveni čtyři uchazeči, kteří zaslali tyto cenové nabídky, ceny
jsou v Kč včetně DPH:
Mojmír Brada
452.640,00
Milan Palm
443.202,00
STAFI, spol. s r. o.
399.789,00
Stavební společnost Ţiţka spol. s r.o.
418.676,00
Zastupitelé nabídky projednali, porovnali ceny a reference a jako nejvhodnějšího dodavatele
vybírají firmu: STAFI, spol. s r. o., sídlo: Rokycanova 2796, Dvůr Králové nad Labem, IČO
15037002. S dodavatelem bude uzavřena smlouva o dílo. Práce budou zahájeny po novém roce
s ohledem na klimatické podmínky.
Další případné úpravy, popř. vícepráce týkající se rekonstrukce lávky budou řešeny v průběhu
prací dle vzniklé situace.

Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů:
- akci rekonstrukce lávky pro pěší,
- provedení prací dodavatelem firmou STAFI, spol. s r. o. a uzavření smlouvy o dílo.
9. Diskuze:
informace starosty:
- kladně zhodnotil tradiční zpívání u stromečku s dětmi z MŠ – akce se vydařila
- opravy v obci – socha Kalvárie na návsi – kamenické práce budou pokračovat na jaře, byl
přeložen chodník v lípách na návsi, vyměněny dveře u budovy prodejny
- panu Františkovi Peterovi z Miletína byla doručena písemná výzva k odstranění materiálu
z obecního pozemku,
- známky na popelnice bude možné zakoupit v lednu a v únoru 2017, staré známky jsou platné
do konce února, od ledna dojde k navýšení cen za odvoz odpadu o 2 %
- palivové dříví ze stromů, které budou vykáceny, bude nabídnuto občanům ke koupi, zájemci se
mohou hlásit na obecním úřadě
z řad veřejnosti:
- dotaz na rekonstrukci lávky – vysvětleno panem starostou
- dotaz na úpravu cesty k čp. 96 – odpověděl pan starosta, cesta bude opravena
- dotaz na rozbitou branku u MŠ – odpověděl pan starosta – bude řešeno reklamací u dodavatele
Slova se ujal místostarosta pan Bc. Miloš Jenčovský a přečetl usnesení z dnešního zasedání ZO:
10.
Usnesení č. 7/2016:
Zastupitelstvo obce volí:
Návrhovou komisi: Mgr. Marie Dufková, Petra Hadincová
Ověřovatele zápisu: Miloš Kňourek, Hana Kňourková
Zastupitelstvo obce schvaluje:
- program dnešního jednání
- poskytnutí finančních darů občanům nad 75 let věku a manželům Festovým dle bodu 2
- rozpočtové opatření roku 2016 č. 9
- rozpočtový výhled na roky 2017 – 2019
- rozpočtové provizorium na rok 2017
- převod části dotace na rok 2017 PO Mateřské škole ve výši Kč 100.000,- akci rekonstrukce pěší lávky u splavu
- dodavatele prací při rekonstrukci lávky pro pěší u splavu firmu STAFI, spol. s r. o., sídlo:
Rokycanova 2796, Dvůr Králové nad Labem, IČO 15037002 a uzavření smlouvy o dílo
Zastupitelstvo obce ukládá:
- zajistit předání finančních darů dle bodu 2 – zodpovídá účetní + zástupce zastupitelů
- zanést rozpočtové opatření č. 9 do účetnictví obce – zodpovídá účetní
- převést část dotace na rok 2017 Mateřské škole do 15. ledna 2017 ve výši 100.000,- zodpovídá účetní
- informovat uchazeče o výsledku výběrového řízení na akci rekonstrukce lávky pro pěší, zajistit
s vybraným dodavatelem podepsání smlouvy o dílo a zahájení prací na rekonstrukci – zodpovídá
účetní, starosta
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
- zprávu kontrolního výboru za rok 2016
- veškeré informace z diskuze

Slova se opět ujal pan starosta a vyjádřil poděkování všem, kteří se po celý rok podíleli na
úpravě a údržbě zeleně, veřejného prostranství, komunikací a pomocných prací pro obec.
Na závěr poděkoval všem přítomným za účast na zasedání, popřál klidné prožití vánočních
svátků, hodně zdraví a šťastný vstup do nového roku a schůzi v 20:00 hodin ukončil.
V Rohoznici dne 12. prosince 2016
Ověřovatelé zápisu:
Miloš Kňourek ……………………..

Za obec Rohoznici:
Miloš Nosek, starosta …………………

Zapsala:
Radka Petříková …………………….

Hana Kňourková ………………………

