Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Rokytňany,
která se konala dne 24.února 2012.
Přítomni:
Omluveni:
Občané:
Program:

J.Gobyová, J.Žďánský, J.Jílek, F.Otta , D.Kvapil, J.Říhová, J.Otta
1) zahájení, kontrola zápisu minulé schůze
2) žádosti o dotace
3) různé
4) 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 16.12.2011
a) připravit a podat žádost o dotaci na rekonstrukci budovy OÚ ( J.Žďánský, J.Jílek)
- žádost podána 31.1.2012, obhájení před komisí na Veliši 16.2.2012,
b) informovat občany o poplatcích za odvoz TKO v roce 2012 ( J.Žďánský)- vyvěšeno
c) zajistit ocenění pozemků převedených z PF ( J.Žďánský )- splněno, předáno pí Hrušové
d) zjistit informace o zrcadle a jeho instalaci ( J.Jílek ) – probíhá jednání s firmou Jaznak
o ceně a podmínkách umístění.
ZO zápis ze schůze dne 16.prosince 2011 schválilo.
2) Obecní úřad podal na rok 2012 tyto žádosti o dotaci:
POV – rekonstrukce veřejného osvětlení v DR (500 tisíc), dotace 50%, schvalování bude 22.3.
SZIF – sportovní hřiště (1260 tisíc), dotace nebyla schválena
- oprava budovy OÚ (596 tisíc), dotace nebyla schválena
ČEZ - sportovní hřiště (1260 tisíc), dosud není rozhodnuto
v toto roce bude dokončen Územní plán obce (205 tisíc), dotace ve výši 63 tisíc byla přidělena
SZIF - 16.1.2012 bylo zasláno Oznámení o schválení platby – dotace na rekonstrukci pomníku
padlých v HR byla schválena ve výši 314818 Kč. Na účet obce byla částka připsána
3) Různé:
a) ZO projednalo žádost S.Chaloupeckého o úpravu přístupové cesty – do konce června nechá OÚ
zpracovat nabídku na položení asf. koberce a podle finančních možností bude cesta opravena.
b) ZO projednalo žádost H.Rychtaříkové o povolení ořezu vrby. ZO žádost schválilo.
c) ZO projednalo dopis p. Hejla z 9.1.2012. Ze zaslaných dokumentů není jasné, co chce p.Hejl po
obecním úřadu. Pro vyřešení a objasnění je nutná přítomnost p.Hejla na schůzi ZO.
d) ZO vzalo na vědomí: - žádost o výpis evidence nemovitostí k 31.12.2011
- podklady pro inventuru MZ (majetek ve výpůjčce – informační tabule)
- evidence akcií ČS
e) ZO vzalo na vědomí: opravu konstrukce rozhlasu na OÚ (3390 Kč)
opravy a doplnění softwaru počítače (3753 Kč)
f) ZO vzalo na vědomí Zprávu o stavu veřejného pořádku v roce 2011
g) ZO schválilo proplacení faktury za neinvestiční výdaje za žáky ZŠ a MŠ Dětenice (44719 Kč)
h) ZO projednalo žádost fi Pekařství Bohemia o poskytnutí finančního příspěvku – 6000 Kč. ZO
žádost schválilo s podmínkou, že nabízená služba bude 3x v týdnu, s určením dnů a hodin.
i) ZO vzalo na vědomí Oznámení o zahájení řízení o změně č.1 ÚP Dětenice
j) ZO projednalo podklady pro vytvoření webu Mariánské zahrady. Prezentace obce bude stejná jako
na informačních tabulích.
k) ZO vzalo na vědomí pozvánku MěÚ Jičín, odboru soc.věcí na setkání se zdravotně postiženými
občany, které se bude konat 29.2. v Libáni. Pozvánky roznese J. Gobyová.
l) ZO vzalo na vědomí informace MV o Registru práv a povinností.
m) ZO vzalo na vědomí Informace pro občany o možnosti bezplatného řešení sporů s finančními
institucemi před státem zřízeným finančním arbitrem.

n) ZO projednalo otázky jednotlivých zastupitelů:
- J.Jílek upozornil na havarijní stav komínu na budově OÚ. Přestože jsme nezískali dotaci na
opravu obecního úřadu, budou některé opravy provedeny. Podle finančních možností bude
opraven komín, vyměněna okna a vstupní dveře a případně další úpravy.
- J.Gobyová informovala ZO o žádosti paní A.Velechovské o příspěvek na vybudování
bezbariérového přístupu.
- J.Jílek navrhl termín 24.3.2012 od 14 hodin pro Maškarní karneval pro děti, který by se uskutečnil
v „ Hospůdce v kravíně. ZO uspořádání a termín schválilo.
- J.Gobyová informovala ZO o placení známek za odvoz odpadu.
o) ZO projednalo nabídky jednotlivých firem ( vytvoření znaku a obecní vlajky, Hudební divadlo
Karlín, MC nakladatelství, atd.)
4) Usnesení:
1) ZO schválilo
a) zápis schůze OZ ze dne 16.12.2011
b) doplněnou žádost o poskytnutí dotace SZIF na rekonstrukci budovy OÚ
c) žádost H.Rychtaříkové o povolení ořezu vrby
d) proplacení faktury za neinvestiční výdaje za žáky ZŠ a MŠ Dětenice
ve výši 44719 Kč
e) žádost fi Pekařství Bohemia o poskytnutí finančního příspěvku 6000 Kč
f) uspořádání Maškarního karnevalu pro děti v sobotu 24.3.2012
2) OZ ukládá:
a) odpovědět na žádosti občanů
b) zjistit možnosti opravy místní komunikace k Chaloupeckým
c) doručit občanům pozvánky na setkání zdravotně postižených
d) podepsat a proplatit Smlouvu o poskytnutí sponzorského daru
fi Pekařství Bohemia s.r.o.
e) odeslat návrh prezentace obce na web Mariánské zahrady
f) připravit Maškarní karneval pro děti dne 24.3.2012

V Rokytňanech dne 28.2.2012

Ověřovatelé zápisu:

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

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

- ( J.Žďánský )
- ( J.Žďánský, J. Jílek )
- ( J.Gobyová )
- ( J.Žďánský, M.Hrušová )
- ( J.Žďánský )
- ( J.Jílek, J.Gobyová )

zapsal J.Žďánský

