Zápis č. 12 ze schůze Zastupitelstva obce Rokytňany,
která se konala dne 22.11.2019
Přítomni:
M. Hrušová, J.Chaloupecká, J.Sacherová,M.Jílková,R.Calvitti, R.Kvapil,B.Hanuš
Program:
Kontrola plnění úkolů z minulé schůze
Zpráva starostky o vyřízené korespondenci
Diskuse
Usnesení
Závěr
Starostka M. Hrušová zahájila schůzi a uvítala přítomné. Návrh programu byl schválen všemi
přítomnými členy OZ. Ověřovatelem zápisu schválen R.Kvapil
Úkoly z minulé schůze
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.Průběžně zajišťovat výstavbu vodovodu – M.Hrušová
Oprava sítí na hřišti - M.Hrušová,R.Kvapil.B.Hanuš
Podat žádost o vystoupení ze svazku Mariánská zahrada – M.Hrušová
Připravit vyhlášku o poplatku ze psa – M.Hrušová,
Zajisti poptávkové řízení na nákup traktůrku – R.Kvapil
Zajistit akci posvícení a sraz rodáků – všichni

Kontrola plnění úkolů z minulé schůze
1.




Na vodovodu prostavěno a uhrazeno:
K 31.10.2019 - 11.288 tis. Kč
Předpoklad do konce roku + 2.882 tis. Kč
Pro rok 2020 bude zbývat 10.000 tis. Kč + 800 tis.Kč přípojky /po odečtu plateb od
občanů/



Z toho bude v letošním roce z dotace Mze uhrazeno 10.000 tis.Kč a z dotace KÚ 3.000
tis.Kč a z vlastních zdrojů 750.000,- Kč



Příští rok budou náklady kryty z doplatku dotace Mze, krajské dotace o kterou bude
zažádáno v lednu, úvěrem z KB a z vlastních ušetřených prostředků

2. Oprava sítí na hřišti provedena. Poděkování všem, kteří se podíleli.
3. Starostka předložila přítomným návrh vyhlášky o poplatku ze psů. Po malých úpravách
bylo hlasováno – 7 pro
4. Nákup traktůrku – vzhledem k vysokým cenám zatím nerealizujeme – do budoucna je
však potřeba počítat s tím, že bude třeba jeho výměna vzhledem ke značnému opotřebení
5. Sraz rodáků a posvícení proběhlo – velmi dobré ohlasy, poděkování všem,kteří se podíleli
na přípravě a průběhu akce.

6. Vystoupení z MZ – starostka jedná o ukončení funkce pověřence – jinak je vystoupení
možné až k 31.12.2020.
Zpráva o vyřízené korespondenci
 Podána informace o stavebních záležitostech: prodej pozemku Vojtěchová, čistička
odpadních vod Zikmund, využití stav.suti – tašky p.Vecková /do cesty na Borečov/,
stavební řízení s p.Hanzlíkovou – odstranění černé stavby /zeď/, stav.záměr výstavby RD
p.Pilař.
 Pobíhání psa p.Almášiho – došlo k nápravě
 Nesrovnalosti v UIAN – Marek Říha, dosud nebyl předložen geom.plán
 Projednány připomínky občanů k úpravě kolem silnice – 26.11.19 na KD budou
tlumočeny firmě Colas – na odstranění vad a nedodělků mají termín do 15.12.2019
 Projednám návrh rozpočtu a střednědobého výhledu MZ
 Projednáno rozpočtoví opatření č.5
Návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu na léta 2021 – 2023
Starostka seznámila přítomné s oběma dokumenty. Ze strany zastupitelů nebylo připomínek. Oba
návrhy budou vyvěšeny na úřední desce po dobu 15 dnů
O návrzích hlasováno – 7 pro
Úvěr na vodovod – Komerční banka Jičín
Jednání o úvěru byla dlouhá a poměrně složitá, vzhledem nízkému rozpočtu obce. Nakonec došlo
k předběžné dohodě a to místo původních 7.500 tis.Kč na pouhých 4.800 tis.Kč zajištěného krycí
blankosměnkou a s tím, že úvěr bude kryt zástavním právem na č.p.27 v HR, pozemkovými
parcelami 764/2, 817/8, 1012/25, 1/1.Dále bude využita fixace úrokové sazby na 10 let – 2,04 pa.
S ohledem na tuto skutečnost budeme muset žádat KÚ o vyšší dotaci, než jsme předpokládali.

Odpady v roce 2020
Vzhledem k tomu, že se každý rok zvyšují sazby za všechny druhy odpadů /komunální dopad,
plasty, nebezpečný odpad, velkoobjemové kontejnery/ a v minulých letech obec poplatky
nezvyšovala a rozdíl kryla z rozpočtu, vznikl pro příští rok velmi vysoký deficit mezi platbami od
občanů a náklady, které obec hradí firmě Compag. Z tohoto důvodu musíme přistoupit k navýšení
plateb: kombinovaný svoz 1700 Kč ročně, celoroční svoz 2300 Kč ročně. Cena pytlů zůstává beze
změny 500 Kč za 8 kusů. I nadále bude obec poskytovat zdarma občanům odvoz plastů,
nebezpečný odpad a velkoobjemové kontejnery. Náklady na tyto služby uhradí obec z rozpočtu.
Hlasováno – 7 pro

Diskuse
- J.Chaloupecká informovala o platební kázni ve věci poplatků za odpady – 13 občanů dluží
- projednávána příprava na Mikuláše – 7.12.2019 v hospodě v kravíně. Detaily budou ještě
upřesněny na „babinci“ 27.11.19 od 16.00 hod
Starostka poděkovala přítomným a schůzi v 18.30 hod ukončila. Příští zastupitelstvo ke schválení
rozpočtu a střednědobého výhledu bude ve čtvrtek 12.12.19 od 17.00 hod

U S N E S E N Í Č. 1 2
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
- zprávu starostky o vyřízené korespondenci
- informaci o financování vodovodu
Obecní zastupitelstvo schvaluje:
Vyhlášku obce č.01/2020 o místním poplatku ze psů
Návrh rozpočtu na rok 2020
Návrh střednědobého výhledu hospodaření na léta 2021 – 2023
Přijetí dlouhodobého úvěru od Komerční banky a.s. ve výši 4 800 000Kč, zajištěného
krycí blankosměnkou, zástavním právem k nemovitosti č.p. 27 v Horních Rokytňanech a
parcelami č.: 764/2, 817/8, 1012/25, 1/1 za účelem financování akce „Vodovod
Rokytňany“
5. Rozpočtové opatření č.5
6. Zvýšení poplatků za odpady
1.
2.
3.
4.

Obecní zastupitelstvo ukládá:
- nadále průběžně zajišťovat výstavbu vodovodu – M.Hrušová
- zrušit smlouvu s JUDr.Malým – M.Hrušová
- zaslat vyhlášku o poplatku ze psů na Ministerstvo vnitra – M.Hrušová
- podepsat smlouvu o úvěru a blankosměnku u KB Jičín- M.Hrušová
-zaslat upomínky dlužníkům za odpady – J.|Chaloupecká
- zajistit mikulášskou nadílku – všichni zastupitelé

Hlasováno – 7 pro

Starostka poděkovala přítomným za aktivní přístup a schůzi v 18,30 hod ukončila

Zapsala:
Ověřil:

