Zápis č. 1 ze schůze Zastupitelstva obce Rokytňany,
která se konala dne 13.11. 2018
Přítomni:
Občané
Neomluven:
Omluvena:

M. Hrušová, B.Hanuš, , J.Chaloupecká, R.Kvapil, J.Sacherová
M.Kužel
R.Calwitti
M.Jílová

Program

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Zpráva starostky o vyřízené korespondenci
Návrh rozpočtu na rok 2019
Plán práce na rok 2019
Diskuse
Usnesení
Závěr

Schůzi zahájila v 16.30 hod a přítomné uvítala starostka M. Hrušová. Návrh programu byl schválen
všemi přítomnými členy ZO. Ověřovatelem zápisu schválen R.Kvapil

1) Zpráva starostky o vyřízené korespondeci


Akce vodovod – práce na přípravě pokročily. Získali jsme další dotaci na přípravné práce projekt – ve výši 300 tis.kč. Proběhlo jednání na KÚ s hejtmanem p.Štěpánem za přítomnosti
p.Červíčka a dalších funcionářů kraje o finančním zajištění celé akce. I když je akce velmi
finančně náročná byla přislíbena pomoc, ale ne do plné výše ceny. Dotaci lze získat pouze na
občany trvale hlášené v obci. Akce bude financována s programu odstranění následků sucha –
zajištění vody pro občany obce, ne na budoucí rozvoj obce rekreační objekty,budoucí stavební
parcely. Jelikož dotace zdaleka nepřikryjí náklady, jednala starostka o poskytnutí úvěru – bylo
přislíbeno. Další jednání proběhlo se Správou a údržbou silnic – koordinace výstavby silnice a
vodovodu. Pokud se podaří provést výkopové práce a položení potrubí pod silnici před její
rekonstrukcí sníží se cena – nebude účtováno uvedení silnice do původního stavu. Na základě
těchto jednání se teď přepracovává rozpočet. Zároveň se zpracovává žádost o dotaci z
programu Ministerstva zemědělství 129 300, podprogram 129 302 -podpora výstavby a
technického zhodnocení vodovodů.. Dále se připravuje zpracování výběrového řízení –
vzhledem k novým předpisům o elektronizaci zakázek je nutné toto udělat přes odbornou
firmu. Podán návrh na uzavření smlouvy s firmou Stavební poradna, která jako jedna z mála
nový a velmi složitý proces umí.
hlasováno – 5 pro



Podána informace o došlých rozhodnutí ze stavebního úřadu Libáň – Martin Goby, Radek
Zikmund, Vojtěch Slavík, Pavla Kubištová – u těchto akcí je vše v souladu se stavebním
zákonem. Dokumentace vč. Rozhodnutí stav.úřadu jsou uloženy v kanceláři OÚ. Dále došlo
vyjádření k rekonstrukci p.Skučková – vzešla námitka, že stavba je prováděna v rozporu s
vyjádřením stavebního úřadu – je nutno prověřit.



Podána informace o vyúčtování voleb do zastupitelstva – dotace nebyla dočerpána, ušetřeno
11545 Kč – bude vráceno na KÚ



GDPR – v souvislosti se zákonnou povinností mít pověřence se navyšuje příspěvek DSO
Mar.zahrada o 15000 Kč . Otázka účelnosti vynaložených prostředků je diskutabilní, nicméně
tuto povinnost ukládá zákon.



Podána informace o Aktualizaci zásad územního rozvoje Královehradeckého kraje č. 1
a 2. - je vyvěšeno na el.úřední desce.



Podána informace o jednání u opatrovnického soudu v Jičíně



Uzavřeny dohody o provedení práce na úklidové a ostatní pomocné práce a
administrativní práce na rok 2019 – J.Chaloupecká, R.Kvapil, B.Hanuš, R.Calvitti,
M.Kužel, J.Sacherová



Zákon o střetu zájmů – týká se starostky a místostarosty. Starostka jako podpůrný
orgán zpracovala ukončení a zahájení funkce, nyní musí oba provést výstupní a
vstupní přiznání do 28.11.2018



Podána informace o správním řízení ve věci zrušení trvalého pobytu



Podána informace o zpracování dotazníku územně analytických podkladů pro MěÚ
Jičín



Odpady pro rok 2019 beze změny, i když se cena od Compagu zvyšuje a rozdíl mezi
příjmy z prodeje známek a fakturací naroste – je zakotveno do rozpočtu. Ceny odpadů
navyšují i ostatní firmy a tak by přechodem k jinému dodavateli obec nic nezískala. Za
rok 2018 na odpadech dluží za pytle 10 chalupářů a známky 1 trvale hlášená občanka.
Je nutné poslat upomínky.



Stížnost paní Klenkové na manž.Žďánských - předmětem sporu je vzrostlý kaštan na
pozemku manž.Žďánských. Na základě stížnosti proběhlo místní šetření za účasti
PhDr. Smolíkové z odboru životního prostředí MěÚ Jičín. Závěrem byla doporučení
oběma stranám o řešení problému při zachování stromu.
2) Návrh rozpočtu na rok 2019

Starostka předložila zpracovaný návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh střednědobého
výhledu na léta 2019 – 2021. Vzhledem k tomu, že v současné době není známo financování
vodovodu je třeba počítat s tím, že po vyjasnění bude nutno rozpočet upravit rozpočtovým
opatřením. Předložený návrh vychází z očekávané skutečnosti 2018. Došlo k navýšení
položky veřejné osvětlení – stávající stav osvětlení je špatný. Už v letošním roce byly některé
lampy vyměněny a v příštím roce bude proveden zbytek. Ostatní položky kopírují očekávanou
skutečnosti 2018.
hlasováno – 5 pro návrh
Dále bylo projednáno rozpočtové opatření č.3 na vědomí a č. 4 ke schválení hlasováno – 5
pro návrh

3) Plán práce na rok 2019
Plán práce vychází z toho, že veškeré finanční prostředky budou vázány vodovod s vyjímkou
nákladů nutných na provoz obce a údržbu majetku. Žádné nové investiční akce nebudou
zahajovány. Zároveň se také zastupitelstvo bude snažit v rámci úsporných opatření maximum
prací provádět svépomocí:
- oprava veřejného osvětlení
- opravy cest dle potřeby
- úprava has.zbrojnice v DR k zajištění uskladnění zahradní techniky
- výměna poškozených sítí na hřišti
- výstavba plotu kolem hřiště po výstavbě vodovodu
Kulturní a společenské akce opět zajištěné svépomocí:
- Dětský karneval - únor
- Čarodějnice – duben
- Dětský den – červen
- Turnaj v nohejbalu
- Rozloučení s prázdninami – srpen
- Podzimní „tvoření“ - listopad
- Mikuláš – prosinec
Kromě toho by bylo dobré uspořádat akci pro dospělé v průběhu prázdnin (setkání rodáků,
sousedské posezení, country večer apod.)
4) Diskuse
- k sousedskému sporu p.Klenková - manž.Ždánských : nebyl spáchán přestupek proti občanskému
soužití a tudíž nelze předat k řešení přestupkové komisi. Obec nemůže rozhodovat o soukromém
majetku zúčastněných. Toto přísluší soudu
- projednána možnost uskladnění materiálu na opravu cest, pokud by se sehnal vhodný za výhodnou
cenu
18.12.2018 od 16.00 hod Mikuláš
- vítání občánků ??? - Hrušová
- vystoupení dětí (písničky, básničky,flétna,kytara) - Hrušová
- ukázka spol.tance (děti) - Kvapil
- vystoupení dětí (taneček)- Chaloupecká
- malování „vánoce u nás doma“ (ježíškova vnoučata) – Sacherová,Hrušová
- helio balonky s přáním pro ježíška – Kvapil,Hrušová
- společná koleda při rozsvěcení ván.stromku - Sacherová
- Mikuláš + kniha hříchů - Sacherová
- svařené víno….Sacherová,Chaloupecká
- vánoční stromek – Hrušová, Kvapil,Hanuš,
- ozvučení akce – Kvapil
- uspořádání sálu – Hrušov

USNESENÍ
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Zprávu starostky o vyřízené korespondenci
2) Rozpočtové opatření č.3

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. 1.Dohody o provedení práce na rok 2019 – Chaloupecká, Sacherová, Kvapil, Hanuš, Kužel,

Calvitti -na úklidové a pomocné práce při péči o vzhled obce a na administrativní práce.
2. Rozpočtové opatření č. 4 (poskytnutá dotace KÚ)
3. Návrh rozpočtu na rok 2019
4. Návrh střednědobého výhledu na rok 2019 – 2021
5. Plán práce na rok 2019
6. Zmocnění starostky k uzavření smlouvy s firmou Stavební poradna na výběrové řízení na

zhotovitele stavby „vodovod Rokytňany“
7. Zmocnění firmy Multiaqua s.r.o. k výkonu k výkonu inženýrské činnosti v plném rozsahu vč.
podepisování,přijímání písemností, vzdání se práva na odvolání,podání žádosti atd. dle
přiložené plné moci.

Zastupitelstvo obce ukládá
1. Pokračovat v jednáních o vodovodu – M.Hrušová
2. Poslat upomínky dlužníkům za odpady – J.Chaloupecká
3. Odpovědět na stížnost p.Klenkové – M.Hrušová
4. Podat podnět stav.úřadu na nedodržení podmínek rekonstrukce p.Skučková – M.Hrušová
5. Zorganizovat akci „Mikuláš 2018“ - všichni zastupitelé
schváleno – 5 pro návrh
Starostka poděkovala přítomným za aktivní účast . Příští schůze zastupitelstva bude 14.12.18 od 17.00
hod. Schůze byla zakončena v 18,30 hod
Zapsala:
Ověřil:

