Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohoznice konaného dne 18.11.2015
v zasedací místnosti obecního úřadu v Rohoznici, zahájení v 19:30 hodin
Program:
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO
2. Zpráva o hospodaření obce a MŠ
3. Školský obvod Miletín
4. Příspěvek na ZŠ Miletín
5. Posílení rozpočtu MŠ Rohoznice
6. Schválení přijetí finančního daru
7. Rozpočtové opatření roku 2015
8. Inventury k 31.12.2015
9. Diskuse
10. 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 15.9.2015 byl řádně ověřen,
nebyly podány žádné námitky.
Volba návrhové komise: Miloš Kňourek, Mgr. Marie Dufková
Volba ověřovatelů zápisu: Miloš Jenčovský, Mgr. Pavlína Festová
Zastupitelstvo obce schvaluje volbu všemi hlasy.
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce ze dne 15. 9. 2015:
-učinit kroky k zakoupení stavebního pozemku č. 228 s prodejnou čp. 119 - smlouva podepsána,
probíhá vklad na katastru nemovitostí
-zajistit podepsání směnných smluv na pozemky s panem Charvátem a KČT - smlouvy
podepsány, probíhá vklad na katastr nemovitostí
-zanést rozpočtové opatření č. 4 do účetnictví obce - splněno
2. Zpráva o hospodaření obce k 31. 10. 2015 a MŠ k 30. 9. 2015
-pan starosta předal slovo předsedkyni finančního výboru paní Mgr. Pavlíně Festové, aby
přečetla zprávu o hospodaření obce, požádal o slovo členku finančního výboru Mgr. Marii
Dufkovou, aby přečetla zprávu o hospodaření MŠ. Zastupitelé berou obě zprávy na vědomí.
3. Školský obvod Miletín
-v souladu se školským zákonem je obec povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní
docházky dětí s trvalým pobytem v obci
-z tohoto důvodu je potřeba uzavřít smlouvu o vytvoření společného školského obvodu ZŠ
v Miletíně a vydat Obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví část společného školského
obvodu základní školy
Zastupitelstvo obce schvaluje všemi hlasy uzavření smlouvy o vytvoření společného
školského obvodu spádové ZŠ Miletín.
Zastupitelstvo obce schvaluje všemi hlasy návrh Obecně závazné vyhlášky obce Rohoznice
č. 1/2015, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy.

4. Příspěvek na ZŠ Miletín
-město Miletín zaslalo žádost a návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku na činnost ZŠ K. J.
Erbena za žáky, kteří mají trvalé bydliště v Rohoznici. Za období 1. 9. – 31. 12. 2015 se jedná o
35 žáků, náklady na jednoho žáka na měsíc jsou 400,- Kč, celkem 56 000,- Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření této smlouvy a poskytnutí příspěvku všemi hlasy.
5. Posílení rozpočtu MŠ Rohoznice
-ředitelství MŠ v Rohoznici žádá o navýšení rozpočtu o částku 20 000,- Kč, z důvodu zakoupení
elektronického pianina a výroby nových skříněk do třídy a umyváren
Zastupitelstvo obce schvaluje všemi hlasy navýšení rozpočtu o částku 20 000,- Kč a zaslání
částky do konce roku 2015.
6. Přijetí finančního daru
-starostové obce Zdobín a Rohoznice podepsali dne 2. 11. 2015 darovací smlouvu na finanční
dar ve výši 5000,- Kč, který daruje Zdobín na provoz MŠ Rohoznice
Zastupitelstvo obce schvaluje všemi hlasy uzavření této smlouvy a přijetí finančního daru.
7. Rozpočtové opatření č. 5 roku 2015 – návrh se týká úpravy skutečné výše příjmů a výdajů, viz
příloha. Zastupitelstvo obce schvaluje všemi hlasy rozpočtové opatření č. 5 roku 2015.
8. Inventury k 31. 12. 2015
-Byl projednán Plán inventur na rok 2015 pro obec Rohoznici a Příkaz k provedení inventarizace
majetku k 31. 12. 2015, viz. příloha, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.
-inventury k 31. 12. 2015 budou provedeny v měsíci lednu 2016 a to do 15. 1. 2016 co nejdříve
s ohledem na doručení účetních dokladů a výpisů z účtů. Osobou zodpovědnou za provedení
inventur je stanovena účetní obce paní Radka Petříková.
Zastupitelstvo obce schvaluje všemi hlasy provedení inventarizace majetku k 31.12.2015
dle příslušných dokumentů.
9. Diskuse
informace starosty:
- starosta podepsal smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem
umístění součásti distribuční soustavy ČEZ pro čp. 110 DESIGN WELD do konce roku
- proběhne oprava budovy prodejny (odhad nákladů cca 100.000 Kč), projektant předložil návrh
vitríny, před prodejnou budou pokáceny 3 přerostlé smrky
- geometrickým plánem bude parcela č. 171/2 rozdělena tak, že 2 parcely budou určeny k prodeji,
a část zůstane obci z důvodu údržby veřejného prostranství a přístupu k potoku, za tím účelem
dojde k pokácení přerostlého stromoví - olší (konzultováno s odbornou firmou), kulatina po
vytěžení zůstane obci na opravu lávek apod., palivové dřevo bude nabídnuto občanům
k odkoupení – cena za 1m3 je 700,- Kč, zájemci se mohou hlásit v kanceláři OÚ
- pan starosta poděkoval panu Vrabcovi za provedení údržbářských prací na veřejném
prostranství
- bude zakoupeno vánoční dekorativní osvětlení budovy obecního úřadu
- pan starosta pozval všechny přítomné na vánoční zpívání dětí z MŠ u stromečku před školkou
dne 9.12.2015 od 16 hodin
- pan starosta poděkoval rodině Klennerových za výsadbu zeleně a údržbu na veřejném
prostranství
- Myslivecké sdružení MIRO vysadilo stromy podél cesty „Tůmovka“ od ČOV k Polšti
z řad veřejnosti:
- ředitelka MŠ paní Poláčková blíže vysvětlila navýšení rozpočtu pro školku, požádala
pracovníky obce o pomoc při sekání trávy na zahradě MŠ, sdělila, že v MŠ jsou stále 2 volná
místa pro děti

- slova se ujal velitel SDH Rohoznice pan Dufek, který přítomné seznámil s průběhem kompletní
rekonstrukce hasičské cisterny v Miletíně (obec Rohoznice přispěla darem 70.000,- Kč); do
konce roku budou pro rohoznické hasiče zakoupeny nové slavnostní stejnokroje; poděkoval
občanům za odevzdání elektroodpadů; podal informaci o celkové činnosti SDH a úspěších
v soutěžích a akcích
- dotaz občana na výpadky el.energie v minulých dnech – odpověď pana starosty: důvodem byla
havárie na el.vedení
Slova se ujal místostarosta pan Miloš Jenčovský a přečetl usnesení z dnešního zasedání ZO:
10. Usnesení
-zastupitelstvo obce volí: návrhovou komisi a ověřovatele zápisu
-zastupitelstvo obce schvaluje:
-program tohoto zasedání
-uzavření smlouvy o zřízení školského obvodu Miletín
-vydání Obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví část společného školského obvodu ZŠ
-uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na ZŠ Miletín a zaslání tohoto příspěvku
-posílení rozpočtu MŠ Rohoznice a převedení této dotace MŠ Rohoznice do konce roku 2015
-přijetí finančního daru od obce Zdobín ve výši Kč 5000,- na provoz MŠ
-rozpočtové opatření č. 5 roku 2015
-provedení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2015
-zastupitelstvo obce ukládá:
-uzavřít smlouvu o zřízení školského obvodu – zodpovídá účetní, starosta
-zajistit vydání Obecně závazné vyhlášky o školském obvodu – zajistí pracovnice obecního
úřadu
-uzavřít smlouvu o příspěvku na ZŠ Miletín a zaslání příspěvku – zodpovídá, účetní, starosta
-převést část dotace MŠ Rohoznice na základě navýšení rozpočtu – zodpovídá účetní
-zanést rozpočtové opatření č. 5 roku 2015 do účetnictví – zodpovídá účetní
-zajistit provedení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2015 – zodpovídá účetní, starosta
-zastupitelstvo obce bere na vědomí:
-zprávu o hospodaření obce k 31. 10. 2015 a MŠ k 30. 9. 2015
-veškeré informace z diskuse
Na závěr pan starosta poděkoval přítomným za účast a příspěvky do diskuse a schůzi
v 20:15 hodin ukončil.
V Rohoznici dne 19.11.2015
Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Pavlína Festová……………..

Za obec Rohoznici:
…………………

Miloš Jenčovský…………….
Miloš Nosek
starosta

Zapsala:
Radka Petříková……………

