Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Rokytňany,
která se konala dne 23. listopadu 2011.
Přítomni:
Omluveni:
Občané:
Program:

J.Gobyová, J.Žďánský, J.Jílek, F.Otta , D.Kvapil, J.Říhová, J.Otta
1) kontrola zápisu minulé schůze
2) příprava rozpočtu na rok 2012
3) žádosti o dotace
4) různé
5) usnesení

1) Schůzi zahájil a přítomné uvítal starosta J.Žďánský. Návrh programu byl schválen všemi
přítomnými členy ZO. Do návrhové komise byli zvoleni J.Gobyová a F.Otta.
Kontrola zápisu schůze z 20.10.2011
a) podepsat a odeslat Souhlasné prohlášení na PF ( J.Žďánský) – splněno, pozemky byly zapsány
na náš LV
b) projednat projekt pro rekonstrukci budovy OÚ( J.Žďánský ) – projekt zpracovává p.Matouš,
cena 27500+13000(zaměření), zateplení, okna, dveře, záchod + jímka, voda ze studny, fasáda, okolí ,
žádost o dotaci SZIF (MAS, Kabelková)
c) zajistit nátěr střechy kapličky ( J.Jílek ) – splněno, 24000 Kč
c) podat žádost na získání dotace na výstavbu víceúčelového hřiště ( J.Jílek , J.Žďánský ) –
splněno, dotace pouze na rekonstrukci stávajícího hřiště, přihláška
d) vyvěsit seznam pozemků určených k prodeji
- ( J.Žďánský )
leták „Poradenství v oblasti energetiky“
Výzvu ke kácení a okleštění stromoví
splněno
ZO zápis ze schůze dne 20. října 2011 schválilo.
2) příprava rozpočtu na rok 2012: rozpočet podle výsledků roku 2011 připraví Jílek, Žďánský,
Hrušová, připomínky na schůzi, kdy bude rozpočet schválen – 15 dnů vyvěšen
3) pro příští rok: 1.víceúčelové hřiště 1200000 Kč, žádost podána
2. veřejné osvětlení 200000 Kč, rozpočet z tohoto roku, nic jsme nedostali, budeme
znovu žádat KÚ z POV, žádost do 15.12. připraví J.Jílek aj.Žďánský
3. rekonstrukce budovy OÚ projekt se zpracovává, odhad 400000 Kč, žádost na
SZIF, (Kabelková), podrobnosti k podání žádosti zjistí J.Jílek
4) Různé:
a) Předávací protokol k ukončení opravy pomníku ze dne 20.10., položení věnce dne 28.10.,
vypracování zprávy a doplnění všech faktur, výpisů, fotek atd. předáno pí Kabelkové,
b) ZO projednalo Strategicky plán rozvoje obce 2011, který byl doplněn a dopracován podle
požadované osnovy. ZO nové znění schválilo.
c) ZO vzalo na vědomí pokračující práce na územním plánu obce – rozeslání dopisů, odpovědí, kopie
do HK (Regio), získání dotace 63000 Kč.
d) ZO projednalo zásady územního rozvoje Kr.kraje – dopis byl vyvěšen a po skončení lhůty odeslán
na KÚ.
e) ZO vzalo na vědomí termín přezkoumání hospodaření obce – 15.12.,
f) ZO se zabývalo projednáním dopisu MěÚ Libáň o přestupku. Jelikož se jedná o občany, kteří nejsou
trvale hlášeni v obci, bude celý spis odeslán na MěÚ Mladá Boleslav, kde je podezřelý přihlášen
k trvalému pobytu.
g) ZO vzalo na vědomí vytyčení hranic pozemků v k.ú.DR. Vytýčení se zúčastnil F.Otta.
h) ZO vzalo na vědomí žádost o pokácení ořešáku (Hanzlíková, Slanina).
h) ZO projednalo dopis od p. Hejla. Opět se jedná o přestavbu plotu, místo které je nyní zeď. Tato
otázka byla již řešena na několika místních šetřeních (Stav.úřad Libáň, Okresní úřad Jičín, Krajský
úřad HK). Ze všech šetření byl pořízen zápis, který dostal i p. Hejl. Závěrečné šetření, které provedl
KÚ dokládá, že OÚ Rokytňany postupoval v mezích zákona.Přesto p. Hejl neustále požaduje další

a další doklady. Dne 17.6.2011 připravil starosta pro p.Hejla kopii ohlášení přestavby plotu ze dne
2.9.1999 a kopii zápisu schůze ZO ze dne 29.9.1999, kde bylo oznámení vzato na vědomí. Pan Hejl
tyto dokumenty proti podpisu nechtěl převzít. ZO rozhodlo, že záležitosti ohledně tohoto problému
již dále nebude řešit, neboť jak již bylo řečeno, tuto otázku vyřešil již KÚ.
i) ZO vzalo na vědomí, že informační tabule, které zadal pro obce Svazek obcí MZ budou do konce
roku i s podstavcem dokončeny. Tabule budou umístěny u autobusových zastávek.
j) ZO vzalo na vědomí odvoz odpadu z obce za 2.čtvrtletí – celkem bylo odvezeno 0,5 tun plastů a
7,5 tun směsného odpadu. ZO znovu projednalo dopis několika chalupářů se žádostí o snížení
poplatku za odvoz odpadu. Tato otázka bude dořešena jakmile budeme znát nové ceny na příští rok.
k) ZO projednalo nabídka na odkoupení akcií ČS a rozhodlo, že zatím akcie neprodáme.
l) ZO schválilo rozpočtové opatření č.2 (viz příloha)
m) z obce: Inventarizace – komise ve složení J.Gobyová, F.Otta, J.Jílek
změna úředních hodin – v pátek od 17 do 18 hodin
prodej kronik obce – po dodání budou zájemci informováni, předpoklad je leden
nábytek na OÚ- objednáno, čekáme na výrobu
hasičská zbrojnice v HR- při kontrole bylo zjištěno, že ve zbrojnici jsou něčí věci
oprava veřejného osvětlení na Matlasovsku bude v nejbližší době dokončena
úprava návsi v DR – odstranění jalovce u křížku a větví na vrbě a ořešáku (průjezd
popelářského vozu)
4) Usnesení:
1) ZO schválilo
a) zápis schůze OZ ze dne 20.10.2011
b) rozpočtové opatření č.2 (viz příloha)
c) složení inventarizační komise
d) Strategický plán rozvoje obce

e) výběr žádostí o dotace na rok 2012
f) odpověď p. Hejlovi
g) umístění informačních tabulí

- (7 pro, 0 proti)
- (7 pro, 0 proti)
- (7 pro, 0 proti)
- (7 pro, 0 proti)
- (7 pro, 0 proti)
- (7 pro, 0 proti)
- (7 pro, 0 proti)

2) OZ ukládá:
a) připravit návrh rozpočtu na rok 2012
- ( J.Žďánský, J.Jílek)
b) připravit a podat žádosti o dotace
.
- ( J.Žďánský, J.Jílek)
c) projednat s p. Hejlem jeho žádost
- ( J.Žďánský )
d) provést inventarizaci
- ( J.Jílek , J.Gobyová, F.Otta, M.Hrušová)
e) připravit podklady ke kontrole hospodaření za rok 2011
- ( M.Hrušová, J.Žďánský )

V Rokytňanech dne

30.listopadu 2011

Ověřovatelé zápisu:

F.Otta …...........................................
J.Gobyová …………………………….

zapsal J.Žďánský

