Zápis č. 24 ze schůze Zastupitelstva obce Rokytňany,
která se konala dne 5.2.2021
Přítomni:
M. Hrušová , R. Kvapil, J. Chaloupecká, J. Sacherová, B.Hanuš, R.Calvitti, M.Jílková
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.

Kontrola plnění úkolů z minulé schůze

1. Vodovod – v prosinci byl proveden odečet vodného, faktury jsou průběžně hrazeny.
Vyskytl se problém u č.p.44 v DR, kdy byla zjištěna velká spotřeba neodpovídající provozu
domácnosti. Bylo prověřeno správcem vodovodu , nebyl zjištěn únik vody ani vada ve
vodoměru. Bude průběžně sledováno. Dále bylo provedeno vyhodnocení poskytnutí dotace
od Královehradeckého kraje a Ministerstva zemědělství. Ke krajské dotaci již přišlo
souhlasné stanovisko, na vyjádřní MZE čekáme. M.Hrušová
2. Oprava havarijního stavu hasičárny je před dokončením, postup práce dodavatelské firmy
byl hodnocen zastupiteli kladně – M.Hrušová
3. prodloužení veř.osvětlení úkol trvá vzhledem k nepříznivému počasí –– R.Kvapil
4. dokončit úpravu “hliňáku“ splněno – B.Hanuš
5. Zajistit údržbu techniky na sekání po sezoně – R.Kvapil předložil 3 nabídky na nový traktor
vzhledem k tomu, že stávající dosloužil. Posouzeny nabídky na traktor Mounfield 1638H,
Vari RL 98 H a Castelgarden XTY 220 Hd. Jako nejvhodnější pro potřebu obec byl vybrán
traktor Castelgarden za cenu 88580 Kč
6. - hlasováno 7 pro
7. Zajistit změnu územního plánu dle žádostí a požadavku obce – úkol trvá– M.Hrušová
8. Zajistit v případě potřeby distribuci roušek a desinfekčních prostředků občanům obce – úkol
trvá, ze strany občanů zatím není zájem. M.Hrušová
9. Pokračovat v jednáních ohledně pasportu dešťové kanalizace – úkol trvá, přišly již tři
nabídky – M.Hrušová
10. Prodloužení chodníku –vzhledem k problémům s povolením chodníku bude řešeno
zpevněním krajnice - B.Hanuš, R.Kvapil
Inventarizace majetku
Na základě příkazu starostky ze dne 18.12.2020 byla provedena inventura majetku inventarizační
komisí ve složení R.Kvapil, J.Chaloupecká , B.Hanuš a M.Jílková. Nebyly zjištěny inventarizační
rozdíly – inventura byla schválena. – hlasováno 7 pro

Zpráva o vyřízené korespondenci
 vyúčtování voleb bylo dokončeno, na krajský úřad uhrazena částka nedočerpané
dotace ve výši 8011,01 Kč.
 Obci byl navýšen příspěvek na výkon statutní správy na financování veřejného
opatrovnictví ve výši 30500 Kč.
 Projednáno oznámení obce k množství odpadů za rok 2020 podle vyhl. 383/2001 Sb.
Z jednotlivých druhů odpadu bylo 4,3 t plastu, 30,5 t komunálního odpadu, 9 t
velkoobjemového odpadu a 1,4 t skla.
 Podána informace o aktualizaci územně analytických podkladů ORP Jičín – pro naši
obec největší problém přetíženost obce dopravou a s tím související problémy. Dále
pak absence občanské vybavenosti, kanalizace a špatná dostupnost ORP Jičín. Jako
pozitiva je např. hodnocen nárůst obyvatel /za posledních 10 let se počet téměř
zdvojnásobil/, příznivá věková struktura obyvatel, nadprůměrná intenzita bytové
výstavby za posledních 10 let, nový územní plán obce, příznivé životní prostředí.
 Podána informace o nové právní úpravě v oblasti odpadového hospodářství
 Podána informace Krajského úřadu k očkování proti Covid 19
 Podána informace o kontrole plateb na veřejné zdravotní pojištění VZP – bez závad
 Projednáno oznámení o změně územního plánu Domousnice – bez připomínek
 Předložena žádost o finanční příspěvek Domova pod lípou Čachovice, kde je umístěn
jeden občan obce – 3000 Kč hlasováno – 7 pro
 Podána informace o nutnosti zavedení internetu na OÚ a vybavení počítačem a nutnost
zajištění objektu. Je nutno provést nejpozději do října, kdy se konají volby do
parlamentu. – hlasováno 7 pro
 Předložena smlouva o zřízení věcného pro ČEZ na parcele 1035/3 /stavba M.Pilař/ hlasováno 7 pro
 Předložena žádost o souhlas se stavbou /M.Bumbálek/ - hlasováno 7 pro

Diskuze
Projednáno rozježdění veřejného prostranství v DR – projednáno s ing.Tržickým, bude
uvedeno do původního stavu

U S N E S E N Í Č. 24
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
- zprávu starostky o vyřízené korespondenci
Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nákup zahradního traktoru Castelgarden XTY 220 HD za cenu 88580 Kč
Inventuru obecního majetku
Finanční příspěvek pro Domov pod lípou ve výši 3000 Kč
Zvedení internetu, vybavení úřadu počítačovou technikou a zabezpečení objektu
Smlouvu o zřízení věcného břemene pro ČEZ na parcele 1035/3
Umístění stavby T.Bumbálek na parc. 187/6 a 1104/12 v k.ú. Dolní Rokytňany

Obecní zastupitelstvo ukládá:

1. Nadále dohlížet na provoz vodovodu– M.Hrušová
2. Zajistit dokončení opravy hasičárny v HR – Firma Münnich s.r.o. Přemyslova 22, Kostelec
nad Labem – M.Hrušová
prodloužení veř.osvětlení –– R.Kvapil
Realizovat nákup zahradního traktoru dle vybrané nabídky R.Kvapil
Zajistit změnu územního plánu dle žádostí a požadavku obce– M.Hrušová
Zajistit v případě potřeby distribuci roušek a desinfekčních prostředků občanům obce –
M.Hrušová
7. Pokračovat v jednáních ohledně pasportu dešťové kanalizace – M.Hrušová
8. Realizovat zpevnění krajnice – po 31.3.2021 – B.Hanuš
9. Ralizovat zavedení internetu a vybavení úřadu počítačovou technikou vč. zabezpečení budovy
–M.Hrušová
10. Zajistit úpravu veřejného prostranství v DR a HR – B.Hanuš, R.Kvapil, R.Calviti

3.
4.
5.
6.

Hlasováno – 7 pro – usnesení bylo schváleno
Starostka poděkovala přítomným a v 18,30 schůzi ukončila
Zapsala
Ověřil

