Zápis č. 6 ze schůze Zastupitelstva obce Rokytňany,
která se konala dne 26.4.2019
Přítomni:
Občané:

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

Program:
1. Kontrola plnění úkolů ze schůze 22.2.2019
2. Zpráva starostky o vyřízené korespondenci
3. Diskuse
4. Usnesení
5. závěr
Starostka M. Hrušová zahájila schůzi a uvítala přítomné. Návrh programu byl schválen všemi
přítomnými členy OZ. Ověřovatelem zápisu schválen R.Kvapil

1. Plnění úkolů z minulé schůze

 Starostka informovala přítomné o stavu přípravy na výstavbu vodovodu:
 Výběrové řízení na dodavatele stavby bylo úspěšné. Přihlásily se 4 firmy: INSTAV
Hlinsko a.s. – 30 194 484,21 Kč, KVIS Pardubice a.s. – 33 873 120,41 Kč, VPH
Suchý s.r.o. 25 741 858,61 Kč a Stavoka Kosice a.s. 23 522 566,83 Kč. Hodnotící
komise vybrala dle platných předpisů firmu s nejnižší nabídkou – Stavoka Kosice.
S touto firmou proběhlo předběžné jednání o dalším postupu. Stavbu bude provádět
středisko firmy v Jičíně. Zastupitelstvu byla předložena ke schválení smlouva o dílo hlasováno – 7 pro
 Dále byl zastupitelstvu předložen návrh příkazní smlouvy se stavebním dozorem –
ing.Oldřich Makovička, autorizovaný inženýr v oboru vodovodů a kanalizací Jičín –
hlasováno– 7 pro
 V dalším postupu byly podány žádosti o poskytnutí dotace na Krajský úřad – odbor
vodovodu a kanalizací a odbor zvláštních dotací a žádost na Ministerstvo zemědělství
odbor vodovodů a kanalizací. Jednání byla velmi složitá. Kromě jiného, jsme museli
dokládat, že původní cena byla snížena – toho se docílilo koordinací výstavby
s rekonstrukcí silnice a výběrovým řízením. Dále jsme dokládali, že hlavní řad vede
jen k nemovitostem občanů, trvale hlášených v obci a ne k rekreačním objektům.
Muselo se také žádat o vyjímku ze zákona, který říká, že do výběrového řízení se musí
přihlásit nejméně 5 firem – důvodem je termín zahájení s ohledem na zahájení
rekonstrukce silnice.Dále se musely zdůvodňovat vyšší uznatelné výdaje – je to dáno
přívodem vody do obce z Osenice /hledal se také zdroj v obci, ale rozborem vody
z vrtu byla zjištěna velká kontaminace spodních vod v naší lokalitě – např. 10x
překročeno množství síranů, arsenu apod./. K žádost byly přiloženy přísliby, které
starostka na základě osobní intervence získala od předsedy vlády ing.Babiše, náměstka
ministerstva zemedělství ing.Kendíka, radního pro vodovody a kanalizace KÚ
Bc.K.Klímy, ved.odboru vod.a kanalizací KÚ Z.Štorka,radního pro regionální rozvoj

KÚ P.Hečka,senátora p.Červíčka. Žádost před podáním konzultovala na Ministerstvu
zemědělství odboru vodovodu a kanalizací s ing.Žákem. Nyní již žádost leží na
ministerstvu a bylo přislíbeno urychlené vyřízení vzhledem k rekonstrukci silnice.
 Výstavba vodovodu začne s rekonstrukcí silnice. Do vyjasnění financování z Mze
bude prováděla ta část řadu, který vede pod silnicí – financovat bude obec
z ušetřených prostředků za minulé období a přislíbené krajské dotace. V souvislosti
s tím, je třeba projednat s dodavatelem převzetí staveniště. Dále bude svolána veřejná
schůze k informování občanů – je plánovaná na 14.6.2019 od 17.00 hod v hospodě
v kravíně - občané budou včas informováni. Do té doby je potřeba určit cenu přípojky
pro občany – bude rozdílná pro občany trvale hlášené v obci a pro majitele
rekreačních objektů.
Další úkoly:
 Stavba pergoly – vzhledem k tomu, že pro stavbu by bylo nutné celé stavební povolení
vč. všech vyjádření, což by bylo velmi časově náročné a již by se do letošní sezony
nestihlo, rozhodlo obecní zastupitelstvo zakoupit party stan a pivní sety. Pod stan se
pokládá zámková dlažba. Zároveň starostka informovala o tom, že pro obec zajistila
živnostenské oprávnění na provozování pohostinské činnosti. V období letních
prázdnin bude obec na hřišti organizovat „sousedské posezení“ s občerstvením a to
vždy každý pátek a sobotu do 24.00 hod. hlasováno – 7 pro
 Plot kolem hřiště - s montáží se počká až po výstavbě vodovodu
 Dále je třeba na hřišti opravit a prodloužit sítě tak, aby bylo zamezeno padání míče na
pozemek pana Martina Gobyho – je třeba sehnat firmu, svépomocí se to nedá udělat.
 Údržba a úklid v obci – sekání bude i nadále zajišťovat R.Calwitti. Brigáda byla
hodnocena kladně, je však třeba více využívat této formy i v průběhu roku. A také je
potřeba zlepšit komunikaci při organizování prací v obci a zapojit i další ochotné
občany vzhledem k nutnosti šetřit peníze s ohledem na výstavbu vodovodu.
2. Zpráva starostky o vyřízené korespondenci
 Informace o rozsudku Okresního soudu v Jičíně k opatrovnictví
 Stavební úřad Libáň – udržovací práce č.p. 7 v DR, - odstranění stavby č.p. 2 v DR, povolení rekonstrukce silnice, - povolení studny R.Zikmund, - povolení čištění
odp.vod V.Slavík – rozšíření distribuční sítě NN v HR Matlasovsko
 Posudek na paní A.R.Vaňkovou pro Okresní soud
 Žádost M.Goby na odprodej vjezdu – zatím trvá uzávěra prodeje obecních pozemků –
k žádosti je možné se vrátit po jejím ukončení hlasováno – 6 pro, 1 se zdržel
hlasováni
 Veřejná vyhláška Mze k opatření obecné povahy – kůrovcová kalamita
 Rozpočtové opatření č.1

3. Diskuze
- podána informace o založení faceboového účtu obce /J.Chaloupecká,
J.Sacherová/
- předseda inventurní komise R.Kvapil přednesl zprávu o výsledku inventury – bez
závad

- volby do EP – volební komise M.Jílková, Mgr. J.Žďánská, J.Chaloupecká,
J.Sacherová. M.Kužel. Přípravu zajistí starostka obce
- „Čarodějnice“ starostka nahlásila pálení na Hasič.záchr.sbor. Pokud bude pálení
zakázáno bude informována emailem. Jako požární hlídka určeni: B.Hanuš,
R.Calwitti, R.Kvapil. Pokud bude pálení zakázáno, nebo pokud sami uznáme
nebezpečí požáru zapálí se pouze malý oheň na opékání buřtů. Situaci starostka
projedná s majitelem objektu. Program – průvod masek, soutěž ve střelbe, malá
dílnička pro šikovné děti
- dětský den 15.6.2019 – objednané atrakce , další program bude upřesněn

U S N E S E N Í č. 6
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí
1. Zprávu starostky o vyřízené korespondenci a postupu příprav na stavbu
vodovodu
Obecní zastupitelstvo schvaluje
1. Postup při přípravě stavby vodovodu
2. Výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby vodovodu – Stavoka Kosice
a.s.
3. Smlouvu o dílo na výstavbu s firmou Stavoka Kosice
4. Příkazní smlouva na výkon funkce stav.dozoru na stavbu – ing. O.Makovička
5. Rozpočtové opatření č.1
Obecní zastupitelstvo ukládá
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pokračovat v jednání o financování vodovodu – M.Hrušová
Připravit výběr staveniště pro firmu Stavoka a.s. – M.Hrušová, B.Hanuš
Průběžně provádět sekání travnatých ploch v obci – R.Calwitti
Dokončit stavbu party stanu do 14.6.2019 – R.Kvapil, B.Hanuš, R.Calwitti
Zajisti řádný průběh voleb do Evropského parlamentu – M.Hrušová
Připravit veřejnou schůzi občanů 14.6.2019 – M.Hrušová
Připravit dětský den 15.6.2019 – J.Sacherová, J.Chaloupecká, M.Hrušová za
pomoci ostatních členů zastupitelstva

Starostka poděkovala přítomným za aktivní účast a schůzi zakončila
V Rokytňanech 27.6.2019
Zapsala:
Ověřil:

