Zápis č. 2 ze schůze Zastupitelstva obce Rokytňany,
která se konala dne 15.11.2022
Přítomni:
M. Hrušová.J. Sacherová, B.Hanuš, R.Calvitti, S.Chaloupecký, J.Calvittiová
Omluven: M.Kužel
Program:
- plnění úkolů z minulého zastupitelstva
- zpráva starostky o vyřízené korespondenci
- návrh rozpočtu na rok 2023
- plán práce na rok 2023
- diskuse
Starostka M. Hrušová zahájila schůzi a uvítala přítomné. Návrh programu byl schválen všemi
přítomnými členy OZ. Ověřovatelem zápisu schválena S.Cahloupecký .

Kontrola plnění úkolů z minulé schůze

1. Nadále dohlížet na provoz vodovodu – v poslední době dochází k častým výpadkům,
příčina je opakované zavzdušnění čerpadel. Je objednána oprava. Dále byli zastupitelé
seznámeni s náklady obce na provoz vodovodu, které v minulém období přesáhly
příjmy a obec vodu v rozporu s platnými předpisy dotovala. Nyní se přepočítává
vodné – dojde k navýšení. Částka bude předložena ke schválení na příštím
zastupitelstvu. M.Hrušová
2. Zajistit součinnost při realizaci systému domácích čistíren odpadních vod – žádost o
dotaci byla kladně vyřízena, již přišlo rozhodnutí ministra ŽP. K tomu, aby byla
dotace vyplacena musí obec splnit řadu podmínek– největší problém bude s povolením
k vypouštění vod /MěÚ Jičín a Povodí Labe/. Prvním krokem bude inventura, zda
někdo neoprávněně nevypouští „přepad“ z jímky do dešťové kanalizace, oprava
kanalizace atd. Dále byli zastupitelé informováni o školení v obci Stropešín, kde
obecní systém ČOV již funguje. Ze školení a zkušeností obce vyplynulo, že systém
ČOV tak jak je v naší obci nastartován je opravdu dobrý a pro naši obec nejvhodnější
řešení. . M.Hrušová

3. Vytipovat občany, kteří porušují pravidla ukládání odpadů a parkování na travnatých –
úkol trvalý- všichni zastupitelé
4. Zajistit řádnou evidenci v odpadovém hospodářství vč. evidence potvrzení o vyvezení
fekálií. Doklad o vyvezení jímek předalo obci 50 % občanů, což je velmi málo
vzhledem k tomu, jak neutěšený je stav dešťové kanalizace /páchnoucí kanály,
viditelné stopy po vypouštění splašků/. Je nutno zjistit původce tohoto znečištění a
zajistit nápravu. M.Hrušová, B.Hanuš
5. Provést úpravu okolí pomníku padlých v HR – bylo provedeno, starostka poděkovala
všem účstníkům brigády. V jarních měsících bude ještě provedena výsadba keřů
M.Hrušová
6. Zajistit opravu cest před zimou – trvá B.Hanuš
7. Dokončit změnu územního plánu – zatím není dokončeno. Problém je u žádosti
p.Kouřila, kde má odlišný názor MěÚ Jičín - M.Hrušová
8. Zajistit osazení herních prvků na hřišti – byl osazen pingpongový stůl, osvětlení je v
řešení - J.Sacherová, J.Chaloupecký
9. Sledovat sousedský spor a zajistit součinnost obce–trvá M.Hrušová
10. Zajistit opravu dešťové kanalizace z návse ke hřišti –na základě poptávkového řízení
byl objednán materiál u nejlevnějšího dodavatele – stavebniny Libáň.Práce již
započaly-pokud bude příznivé počasí, mělo by být dokončeno do konce listopaduB.Hanuš
11. Starostka předložila návrh rozpočtu na rok 2023. Vychází ze skutečnosti za 10 měsíců
roku 2022. Z této vyplývá, že obec má velký problém s odpady – náklady za rok 2022
činily 270 tis.Kč, od občanů se vybralo jen 130 tis.Kč. Takže obec na odpady
doplácela zhruba 50 % nákladů. Navíc již přišel od Compagu ceník na příští rok – opět
navýšení. Vzhledem k napjaté finanční situaci s plánovanou akcí ČOV musí být
poplatky za odpady navýšeny. Také provoz hřiště byl v letošním roce ztrátový – zisk
nepokryl náklady na mzdu obsluhy. Pro příští rok bude potřeba najít jiný způsob –
např.pronájem. Rozhodně však je potřeba provoz na hřišti udržet. Dále je třeba počítat
s tím, že splácíme úvěr na vodovod Rozpočet na rok 2023 je postavený tak, že
nebudou zajištěny žádné investiční akce, prostředky budou vynakládány pouze na
opravy a údržbu. Dále počítá s navýšením poplatků za odpady, tak, aby byl pokryt
alespoň nárust cen od Compagu a aby nedošlo k navýšení prostředkům, kterými obec
odpadové hospodářství dotuje.
12. Plán práce na rok 2023 bude upřesněn na příštím zastupitelstvu

Zpráva o vyřízené korespondenci


Podána informace o dodatku ke smlouvě o zemědělském pachtu nájemného
z pozemků – První zemědělská Záhornice a.s.



Informace o povinnosti zadat podklady do jednotné digitální technické mapy ČR –
termín 1.7.2023 – problém s veřejným osvětlením, na které není PD.



Žádost Oblastní charity Jičín o peněžní dar – zastupitelé nesouhlasí s poskytnuttím
daru



Prodloužení veřejného osvětlení – náklady na materiál budou činit 68 tis.Kč



Prezidentské volby – příprava probíhá dle stanoveného harmonogramu



Informace o zahájení řízení – vrtaná studna ing. Tržická



Informace o zahájení řízení – přístavba trafostanice –

Diskuze
-

Upozornění na nečistoty ve vodě

-

Akce Mikuláš – proběhne v sobotu 3.12.2022 od 16.00 hod. Brigáda na přípravu
proběhne 26.11.2022 od 13.00 hod. – v 8,30 hod brigáda na výkop pro veřejné
osvětlení.

U S N E S E N Í Č. 2

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Zprávu starostky o vyřízené korespondenci

Obecní zastupitelstvo schvaluje
1. Návrh rozpočtu na rok 2023 – příjmy 3382 tis.Kč, výdaje 3117 tis.Kč – financování
265 /8124/tis. Kč.
2. Navýšení cen za odpady – svoz každý týden 3200 Kč, kombinovaný svoz 2100 Kč,
svoz 1x za 14 dní 1600 Kč, rekreační objekty 600 Kč. Tříděný odpad, velkoobjemové
kontejnery, nebezpečný odpad hradí i nadále celé obec.

Obecní zastupitelstvo ukládá

1. Nadále dohlížet na provoz vodovodu –M.Hrušová
2. Zajistit součinnost při realizaci systému domácích čistíren odpadních vod –
M.Hrušová
3. Vytipovat občany, kteří porušují pravidla ukládání odpadů a parkování na travnatých
4. plochách pro potřeby zahájení správního řízení. -úkol trvalý všichni zastupitelé
5. Zajistit řádnou evidenci v odpadovém hospodářství vč. evidence potvrzení o vyvezení
fekálií - tvale M.Hrušová
6. Provést inventuru odpadních jímek – M.Hrušová, S.Chaloupecký, B.Hanuš
7. Zajistit opravu cest před zimou – B.Hanuš, S.Chaloupecký
8. Dokončit změnu územního plánu – M.Hrušová
9. Sledovat sousedský spor Jílkovi -Tejnecký a zajistit součinnost obce– M.Hrušová
10. Provést přepočet vodného dle platné legislativy – ing. Vališka,M.Hrušová
11. Zajistit opravu dešťové kanalizace z návse ke hřišti vč. prodloužení veřejného
osvětlení– B.Hanuš, S.Chaloupecký
12. Připravit akci „Mikuláš“ – všichni zastupitelé
13. Zpracovat plán práce na rok 2023 – všichni zastupitelé

Hlasováno – 7 pro – usnesení bylo schváleno

Starostka poděkovala přítomným a v 19.30 hod schůzi ukončila. Příští zastupitelstvo se bude
konat začátkem prosince – termínu bude upřesněn

Zapsala

Ověřil

