Zápis č. 2 ze schůze Zastupitelstva obce Rokytňany,
která se konala dne 14.12. 2018
Přítomni:
Občané
Omluven:

M. Hrušová, B.Hanuš, , J.Chaloupecká, R.Kvapil, J.Sacherová,M.Jílková
M.Kužel
R.Calvitti

Program

1. Kontrola plnění úkolů z minulé schůze
2.
3.
4.
5.
6.

Zpráva starostky o vyřízené korespondenci
Schválení rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu na r.2019 -2021
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) Kontrola plnění úkolů z minulé schůze


Starostka informovala o stavu příprav na stavbu vodovodu. V současné době již obec udělala
vše, co mohla. Žádost o dotaci je podána na ministerstvu, o další peníze je jednáno s Krajským
úřadem, úvěr je předjednaný. Zatím nemůžeme dělat víc, než čekat. Dále se v současné době
se zpracovává projekt na jednotlivé vodovodní přípojky pro občany.- trvalý úkol



Upomínky na zaplacení odpadů byly rozeslány – splněno



Na stížnost paní Klenkové byla odeslána informace o projednání v zastupitelstvu s tím, že
další postup musí řešit soud, neboť se jedná o soukromý pozemek.- splněno



Na podnět stavebnímu úřadu ohledně stavby p.Skučkové bylo provedeno místní šetření a
závěr stavebního úřadu je ten, že stavba probíhá v souladu se záměrem -splněno



Akce „Mikuláš“ proběhla, starostka poděkovala všem zúčastněným. Sbírka hraček pro
domov pro postižené děti Pod Lípou v Lipníku byla velmi úspěšná. Hračky byly
předány zástupci domova. Vánoční výzdobu, kterou při akci udělaly děti, byla
předána do Domova seniorů v Dětenicích. Za obě akce děkují všem občanům zástupci
těchto zařízení - splněno

,
2) Zpráva starostky o vyřízené korespondenci

- seznámení s návrhem střednědobého výhledu a rozpočtu na rok 2019 DSO Mar.zahrada
- podána informace o smlouvě o zem.pachtu První zemědělská Záhornice. Původní návrh
smlouvy byl předložen na pacht 552 Kč. Na základě toho provedla starostka inventuru
pozemků, které jsou zem. Podnikem využívány a na základě toho byl smlouva změněna a
obec získá na zem.pachtu 31 132 Kč.
Hlasováno – 6 pro podpis smlouvy
- podána informace o návrhu smlouvy na odvoz opadů na rok 2019 – ceny se navyšují, ale
obec zatím poplatky za odvoz občanům zvyšovat nebude. Největší položkou /kromě odvozu
popelnic/ je odvoz plastů – obec za ně zaplatí za rok 58 tis.Kč. Skončí pronájem popelnic –
starostka domluvila s Compagem dodání 10 ks popelnic při ukončení pronájmu.
Hlasováno – 6 pro podpis smlouvy
- podána informace o povolení vypouštění vod – čistička p.Slavík, dále o vytyčení pozemku
p.Vostrovská
- projednáno rozpočtové opatření č.5 – Hlasováno – 6 pro
3) Schválení návrhu rozpočtu 2019 a střednědobého výhledu 2019 – 2021

Návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu na 2019 – 2021 byl vyvěšen na úřední
desce od 14.11.2018 do 14.12.2018. Vzhledem k tomu, že ze strany zastupitelů ani občanů
nebyly podány žádné připomínky bylo o obou návrzích hlasováno v původním znění
Hlasováno – 6 pro návrh

4) Plán inventur za rok 2018

Inventurní komise:
Předseda R.Kvapil
Členové J.Chaloupecká, B.Hanuš, M.Jílková
Zahájení inventury 2.1.2019
5) Diskuze

 K akci Mikuláš byly vzneseny připomínky k obsluze restaurace. Bude se muset hledat
cesta, jak to zlepšit.
 Podán návrh na stavbu pergoly na hřišti – starostka projedná s DSO MZ možnost
příspěvku.
 Termíny jednotlivých kulturních akcí budou stanoveny na příštím zastupitelstvu /dle
rozpisu směn pracujících v Škoda a.s.
 Termín dětského karnevalu stanoven na 23.2.2019

USNESENÍ
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Zprávu starostky o vyřízené korespondenci

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Rozpočet na rok 2019 ve znění návrhu s příjmy 2111 tis.Kč a výdaji 2111 tis.Kč.
Návrh střednědobého výhledu na r.2019 – 2021 ve znění návrhu
Podepsání smlouvy s firmou Compag na odvoz odpadů
Podepsání smlouvy s První zemědělskou Záhornice na zem.pacht
Plán inventur za rok 2018
Rozpočtové opatření č.5

Zastupitelstvo obce ukládá
1. Pokračovat v jednáních o vodovodu – M.Hrušová
2. Projednat s DSO MZ možnost příspěvku na pergolu – M.Hrušová
3. Provést inventuru majetku obce dle plánu – inventurní komise
Schváleno – 6 pro návrh
Starostka poděkovala přítomným za aktivní účast . Schůze byla zakončena v 18,30 hod

Zapsala:
Ověřil:

