Zápis č. 9 ze schůze Zastupitelstva obce Rokytňany,
která se konala dne 26.6.2019
Přítomni:

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

Program:
1. Kontrola plnění úkolů z minulé schůze
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

1.
2.
3.
4.
5.

Pokračovat v jednání o financování vodovodu – M.Hrušová
Zpracovat faktury na částečnou úhradu vod.přípojek – M.Hrušová
Připravit veřejnou schůzi k vodovodu – M.Hrušová
Připravit dokumentaci k vystoupení obce z MZ – M.Hrušová
Připravit dětský den 15.6.2019 – J.Sacherová, J.Chaloupecká, M.Hrušová za
pomoci ostatních členů zastupitelstva

Starostka informovala o průběhu výstavby a financování vodovodu. Byla poskytnuta
dotace Krajského úřadu královéhradeckého kraje ve výši 3,000.000 Kč. Členové
zastupitelstva vyslovili souhlas s přijetím dotace. Dále byla poskytnuta dotace
Ministerstva zemědělství ve výši 11,707.000 Kč s tím, že peníze budou uvolňovány
postupně do roku 2020. Zastupitelé vyslovili souhlas s přijetím dotace. Další
financování nad rámec dotací bude realizováno z vlastních zdrojů a úvěru KB. Dále
bude ještě v příštím roce zažádáno o dotaci z Krajského úřadu Královehradeckého
kraje. Zároveň pověřili starostku samostatným podepisováním předávacího protokolu
k fakturám od dodavatelů pro Mze.
Faktury na částečnou úhradu vodovodních přípojek byly rozeslány. K 26.6.2019
/splatnost 24.6.2019/ nejsou uhrazeny fa: HR 33-Nykl.Z., HR 30-Brezániová,HR 19Hanuš B., HR 6- Říha J., HR 55-Svoboda M., HR 35-Kužel M., HR 7-Černá J., DR24 Jenda M., DR 22-Kopčanová M., DR 47-Skučková V.
Veřejná schůze proběhla. Stavební dozor ing.Makovička a za dodavatele R.Orendáš
zodpověděli otázky občanů
Vystoupení z MZ je v jednání

Dětský den proběhl.
J.Chaloupecké

Poděkování

J.Sacherové,

R.Kvapilovi,

R.Calvittimu,

2. Zpráva o vyřízené korespondenci
- přehled realizovaných veřejných zakázek odeslán na KÚ
- vyhláška KÚ o aktualizaci plánu rozvoje Královehradeckého kraje zveřejněna na
úřední desce
- projednán dopis Oblastní charity Jičín. Mariánská zahrada sjednala pro obce služby
této organizace s tím, že obec bude platit ročně 5000 Kč. Jedná se o dar, vlastní
služby budou hrazeny občanem dle ceníku. Zastupitelé s tímto darem nesouhlasí – je
to zvýhodnění jedné firmy poskytující soc.služby, navíc si občan může sjednat služby
u jiné organizace - může si vybrat např.podle ceny služeb. Hlasováno – 7 pro
- projednán protokol o převzetí pozemků dotčených stavbou – Rekonstrukce vedení
el.energie HR – před podpisem je potřeba, aby byla opravena místní komunikace, která se
propadá.
3. Další úkoly
1. Starostka seznámila zastupitele se situací kolem opravy sítí a navýšení u
nemovitosti / p.M.Goby/. Nabídky firem se pohybovaly od 300000 Kč do
350000 Kč a zahrnovaly kompletní rekonstrukci. Martin Goby iniciativně
sehnal dodavatele na navýšení sítí – cena 31.000 Kč. Vzhledem k napjaté
finanční situaci s ohledem na vodovod musí rekonstrukce počkat a zrealizuje
se pouze navýšení, aby se vyřešil problém s padáním míče do zahrady
vedl.nemovitosti.
Hlasováno 6 pro, 1 se zdržel
2. Starostka seznámila zastupitele s objízdnými trasami – rekonstrukce silnice
II/280. Pro občany s trvalým pobytem v obci bude vjezd povolen automaticky
na základě dodat.tabulky /prokázání občanským průkazem/, pro majitele
rekreačních objektů a pracovníky firmy REY vydá obec na požádání povolení
vjezdu do obce. Uzavírka bude od 1.7.2019 do 31.10.2019. Autobusy nebudou
do obce zajíždět – pouze spoj 630063 Kopidlno-Dolní Bousov bude
zastavovat na kraji
Horních Rokytňan. Provoz školního autobusu bude řešen koncem srpna.
V době pokládání povrchů bude vyloučen i provoz automobilů – občané
budou včas informováni, aby mohli auto zaparkovat mimo uzavřený úsek.
3. Rozloučení s prázdninami se bude konat v soboru 31.8.2019 – příprava
J.Sacherová, J.Chaloupecká, M.Hrušová

4. Diskuze
- Projednána příprava rozloučení s prázdninami
prázdnin

a provoz na hřišti v období

U S N E S E N Í č. 9
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí
1. Zprávu starostky o vyřízené korespondenci a postupu příprav na stavbu
vodovodu
Obecní zastupitelstvo schvaluje
1. Přijetí dotace Královehradeckého kraje – individuální dotace 3.000.000 Kč
2. Přijtetí dotace Ministerstva zemědělství 129D302003103 ve výši 11,707.000
Kč
3. Podepisovní před.protokolu faktur od dodavatelů pro Mze samostatně
starostkou Marcelou Hrušovou
4. Odmítnutí daru pro Oblastní charitu Jičín
Obecní zastupitelstvo ukládá
Pokračovat v jednání o financování vodovodu – M.Hrušová
Připravit dokumentaci k vystoupení obce z MZ – M.Hrušová
Spolupracovat při navyšování sítí na hřišti s M.Goby – R.Kvapil
Připravit rozloučení s prázdninami J.Sacherová, J.Chaloupecká, M.Hrušová za
pomoci ostatních členů zastupitelstva
10. Vydat povolení k vjezdu do obce – M.Hrušová
6.
7.
8.
9.

Starostka poděkovala přítomným za aktivní účast a schůzi zakončila.
V Rokytňanech 28.6.2019
Zapsala:
Ověřil:

