Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohoznice konaného dne 22.6.2015
v klubovně KČT na hřišti v Rohoznici, zahájení v 19:30 hodin
Program:
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO
2. Zpráva o hospodaření obce k 31.5.2015
3. Projednání a schválení propachtování (pronájmu) pozemků
4. Projednání a schválení pronájmu pozemku
5. Projednání a schválení Závěrečného účtu obce za rok 2014
6. Projednání a schválení účetní závěrky obce za rok 2014
7. Projednání a schválení účetní závěrky příspěvkové organizace MŠ za rok 2014
8. Projednání a schválení převodu hospodářského výsledku z roku 2014
9. Rozpočtové opatření roku 2015
10. Investice do nemovitostního fondu
11. Diskuse
12. Usnesení
Přítomní členové ZO: Miloš Nosek, Miloš Jenčovský, Mgr. Marie Dufková, Mgr. Pavlína
Festová, Petra Hadincová, Miloš Kňourek, Hana Kňourková
Omluven: nikdo
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. Nebyl podán návrh na doplnění
programu. Informoval přítomné o tom, že diskuze bude probíhat po projednání všech bodů
programu. Zastupitelé schválili tento program jednání všemi hlasy. Dále pan starosta sdělil, že
zápis z minulého veřejného zasedání ze dne 24.2.2015 byl řádně ověřen, nebyly podány žádné
námitky.
Volba návrhové komise:
Hana Kňourková, Mgr. Marie Dufková
Volba ověřovatelů zápisu: Mgr. Pavlína Festová, Miloš Jenčovský
Zastupitelstvo obce schvaluje volbu všemi hlasy.
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce ze dne 20.4.2015:
- zajistit sepsání dohod a poskytnutí neinvestičního příspěvku s organizacemi a poskytnutí
příspěvků včetně Městu Miletínu – splněno
- zajistit uzavření dohod s okolními obcemi na poskytnutí neinvestičního příspěvku na
provoz MŠ – plní se
- zajištění třídění a svozu kovů, uložení bioodpadu v kompostárně - splněno
- zajištění prodeje pozemku parc.č. 189/65 a sepsání kupní smlouvy – splněno
- zajistit objednání a zahájení stavebních prací na opravách podlah v MŠ firmou STAFI –
– splněno
- zajistit podepsání Smlouvy a poskytnutí příspěvku na činnost ZŠ Miletín – splněno
- zakoupit 2 ks křovinořezu včetně ochranných pomůcek- splněno
- s účinností od 1.5.2015 navýšit měsíční odměny ostatním zastupitelům na 450 Kč –
splněno
- učinit kroky k zakoupení stavebního pozemku č. 228 s prodejnou čp. 119 – probíhá
jednání, jak situaci vyřešit.
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2. Zpráva o hospodaření obce k 31.5.2015 – předsedkyně finančního výboru paní Mgr. Pavlína
Festová přečetla zprávu o hospodaření obce k 31.5.2015, zpráva je nedílnou součástí tohoto
zápisu. ZO bere zprávu o hospodaření obce k 31.5.2015 na vědomí.
3. Zastupitelé obce projednali propachtování (pronájmu) pozemků viz záměr obce, kde je
uveden seznam a výměra pozemků, a který je nedílnou součástí tohoto zápisu. Záměr obce byl
zveřejněn na úřední desce dne 19.5.2015 a sejmut dnes, čímž byla splněna zákonná lhůta pro
zveřejnění. Na základě návrhu dodatku k nájemní smlouvě ze dne 27.9.2013 budou pozemky
propachtovány/pronajaty Zemědělského družstvu Miletín za vyšší cenu, tj. Kč 3000,00 za
hektar za hospodářský rok, a to s účinností od 1.10.2014. Výměra pozemků a ostatní ujednání
smlouvy zůstávají nezměněny. ZO schvaluje všemi hlasy pronájem/propachtování těchto
pozemků ZD Miletín za uvedenou cenu a uzavření smlouvy.
4. Zastupitelé projednali pronájem pozemku parc.č. 259 o výměře 240 m2, trvalý travní
porost, 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 30.6.2016.
Zastupitelé obce schvalují všemi hlasy pronájem pozemku parc.č. 259 panu Jaroslavu
Festovi za výše uvedených podmínek a uzavření smlouvy.
5. Starosta obce předložil k projednání závěrečný účet obce Rohoznice za rok 2014,
který byl zpracován v plném členění dle rozpočtové skladby včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2014, ostatních příloh, a údajů o majetku a
hospodaření příspěvkové organizace MŠ Rohoznice, jejímž zřizovatelem je obec
Rohoznice. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 provedli auditoři z Krajského
úřadu dne 23.1.2015. Závěrečný účet byl vyvěšen na úřední desce dne 13.5.2015 a sejmut
dnes. Celý obsah ZÚ je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu. Zastupitelstvo obce
projednalo dle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
v platném znění, závěrečný účet obce Rohoznice za rok 2014 a zároveň všemi hlasy
schvaluje závěrečný účet obce za rok 2014 včetně závěrečné zprávy z přezkoumání
hospodaření za rok 2014 s vyjádřením „bez výhrad“.
6. Starosta obce předložil zastupitelům podklady účetní závěrky obce Rohoznice za rok
2014, obsahem jsou tyto dokumenty: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Inventarizační
zpráva, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014, zprávy z finančních
kontrol. Všechny doklady jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu. O schválení bude
vytvořen protokol. Zastupitelstvo obce schvaluje všemi hlasy účetní závěrku obce za rok
2014.
7. Starosta obce předložil zastupitelům podklady účetní závěrky příspěvkové organizace
Mateřská škola Rohoznice za rok 2014, 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 všemi hlasy účetní závěrku Mateřské školy za rok 2014.
8.

Byl projednán převod výsledku hospodaření z roku 2014. Výsledek hospodaření obce ve
schvalovacím řízení za rok 2014 je ve výši 379.292,52 Kč a je třeba ho proúčtovat do roku
2015 (účetnictví 431/432). ZO schvaluje všemi hlasy proúčtování hospodářského výsledku
roku 2014 do roku 2015.
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9. Na základě kompetence k provádění rozpočtových opatření dává starosta na vědomí
zastupitelstvu obce rozpočtové opatření roku 2015 č.2. ZO bere rozpočtové opatření roku
2015 č.2 na vědomí.
Byl projednán návrh rozpočtového opatření roku 2015 č.3, který je nedílnou součástí
tohoto zápisu a týká se skutečných příjmů a výdajů. ZO schvaluje všemi hlasy rozpočtové
opatření roku 2015 č.3.
10. Po konsultaci s bankéřem pro veřejný a neziskový sektor navrhují zastupitelé vyměnit všechny
podílové listy Otevřeného podílového fondu Sporoinvest, které jsou vlastnictvím obce
Rohoznice, za podílové listy ČS nemovitostního fondu. Důvodem jsou neustále se snižující
sazby na trhu a tedy i sazby na spořících účtech, a také pokles výkonnosti Otevřeného
podílového fondu Sporoinvest. Zastupitelstvo obce Rohoznice schvaluje všemi hlasy
výměnu všech kusů podílových listů Otevřeného podílového fondu Sporoinvest, které jsou
v jejím vlastnictví, za podílové listy ČS nemovitostního fondu.
Zároveň zastupitelé obce pověřují pana Miloše Noska, datum narození 13. 9. 1971,
starostu obce, sjednáním příslušné dokumentace.
11. Diskuse
- pan starosta požádal občany, aby trávu a větve neházeli k potoku, ale trávu odkládali do
kontejneru na bioodpad a větve vedle na hromadu
- pan starosta informoval, že obec plánuje v budoucnu vybudovat hřiště na míčové hry,
v současné době je zpracováván geometrický plán, poté bude směněn pozemek s KČT,
kde má být hřiště umístěno
- z důvodu lepší údržby veřejné zeleně probíhá jednání a zaměření pozemků, tak aby
mohla být povedena směna s panem Charvátem
- pan starosta sdělil, že v současné době probíhají jednání s Policií ČR a s Městským
úřadem Hořice o zajištění bezpečnosti silničního provozu.
- občané byli starostou seznámeni se situací týkající se existence prodejny smíšeného
zboží v obci. Otázkou je, zda základní zásobování v obci zachovat i přes poměrně nízký
obrat. Je třeba, aby se k takovému rozhodnutí vyjádřili hlavně občané, a to pravděpodobně
formou dotazníku (referenda). Poté bude nutné zvážit, jestli je vůbec v možnostech obce
v budoucnu budovu koupit, opravit a pronajmout nebo vybudovat novou prodejnu na
jiném místě, či neprovozovat žádný obchod.
- dále pan starost sdělil, že probíhá úprava veřejného prostranství a zeleně
- pan starosta informoval o tom, že byly zahájeny stavební práce na opravách podlah
v MŠ firmou STAFI
- pan Ladislav Dufek za SDH informoval občany o tom, že elektroodpady je možné
odkládat k hasičárně
- do MŠ byla vybrána nová kuchařka paní Spudichová z Rohoznice (nástup 11/2015)
12. Usnesení zastupitelstva obce Rohoznice č. 3/2015 ze dne 22.6.2015
ZO VOLÍ:
Návrhovou komisi: Hana Kňourková, Mgr. Marie Dufková
Ověřovatele zápisu: Mgr. Pavlína Festová, Miloš Jenčovský
ZO SCHVALUJE:
- propachtování (pronájem) pozemků ZD a uzavření dodatku smlouvy dle bodu 3
- pronájem pozemku parc.č.259 a uzavření smlouvy (pan Festa) dle bodu 4
- závěrečný účet obce za rok 2014 včetně závěrečné zprávy z přezkoumání hospodaření za rok
2014 s vyjádřením „bez výhrad“
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- účetní závěrku obce za rok 2014
- účetní závěrku Mateřské školy za rok 2014
- proúčtování hospodářského výsledku roku 2014 do roku 2015
- rozpočtové opatření roku 2015 č.3
- výměnu všech kusů podílových listů Otevřeného podílového fondu Sporoinvest, které jsou
ve vlastnictví obce, za podílové listy ČS nemovitostního fondu
ZO POVĚŘUJE:
- pana Miloše Noska, datum narození 13. 9. 1971, starostu obce, sjednáním příslušné dokumentace
k výměně podílových listů
ZO UKLÁDÁ:
- zajistit uzavření dohod s okolními obcemi na poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz
MŠ - zodpovídá starosta, účetní
- zajistit podepsání dodatku smlouvy o propachtování (pronájmu) pozemků ZD, zodpovídá
účetní, starosta
- zajistit podepsání smlouvy o pronájmu pozemku parc.č.259 s panem Festou Jaroslavem,
zodpovídá účetní, starosta
- provést účetní závěrku obce za rok 2014, sepsat protokol a odeslat výkaz Schválení ÚZ na
kraj, zodpovídá účetní obce
- provést účetní závěrku MŠ za rok 2014, sepsat protokol a odeslat výkaz Schválení ÚZ na
kraj, zodpovídá účetní obce + účetní MŠ
- schvaluje proúčtování hospodářského výsledu roku 2014 do roku 2015 v účetnictví obce,
zodpovídá účetní
- zanést rozpočtové opatření č. 3 do účetnictví obce, zodpovídá účetní
- zajistit výměnu podílových listů a k tomu příslušnou dokumentaci, zodpovídá starosta
ZO BERE NA VĚDOMÍ:
- zprávu o hospodaření obce k 31. 5. 2015
- rozpočtové opatření roku 2015 č.2
- informace o ukládání odpadu
- informace o budoucím záměru směnit pozemky s KČT a panem Charvátem
- informace o bezpečnosti silničního provozu
- informace týkající se budoucí existence prodejny smíšeného zboží v obci
- informace o probíhající úpravě veřejného prostranství
- informace o probíhajících stavebních pracích v MŠ a o obsazení místa kuchařky
Na závěr pan starosta poděkoval přítomným za účast a příspěvky do diskuze a schůzi
v 21:30 hodin ukončil.
V Rohoznici dne 23.6.2015
Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Pavlína Festová ………………

Za obec Rohoznici:

Miloš Jenčovský ………………

…………………..
Miloš Nosek
starosta

Zapsala:
Radka Petříková ……………
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