Zápis č.4 ze schůze Zastupitelstva obce Rokytňany,
která se konala dne 19.prosince 2014.
Přítomni:
Omluveni:
Občané:
Program:

M.Hrušová, R.Kvapil, J.Chaloupecká,M.Jílková,. R.Calvitti, B.Hanuš
M.Svoboda.
1) kontrola plnění usnesení z minulé schůze
2) různé
3) diskuse
4) usnesení

Schůzi zahájila a přítomné uvítala starostka M.Hrušová.. Návrh programu byl schválen všemi
přítomnými členy ZO.. Ověřovatelem zápisu stanoven R.Kvapil
1)Kontrola plnění usnesení č.1 ze schůze ze dne 21.11.2014:
1. Zápis z minulé schůze vč. rozpočtu vyvěšen a řádně zveřejněn

splněno

2. Internetové stránky se postupně aktualizují

splněno

3. Agenda od minulého zastupitelstva převzata

splněno

4. Mikulášská nadílka proběhla velmi dobře, poděkování patří M.Jílkové
za bezvadnou přípravu a průběh

splněno

5. Domek na hřiště byl dodán, je uskladněn u |Franců. Montáž bude zjištěna
u dodavatelské firmy.

Splněno

6. Schůze Mar.zahrady se zůčastnil R.Kvapil. Podal informaci o jednání : obce
do 500 obyvatel minimální možnost získání dotace , projekt na vodu a kanalizaci
musí hradit obec z vl.prostředků /1,5 mil.Kč/ …..atd

splněno

7. Přikop v D.R. proti č.p.51 vyčištěn, po skončení zimy bude ještě vyčištěn mostek
v zatáčce.

Splněno

8. O zkušenostech s měřením rychlosti v obci Domousnice informovala
J.Chaloupecká.

splněno

9. Kolaudace hřiště by měla proběhnout v lednu. Podklady jsou k disposici

splněno

10. Změna vyhlášky o odpadech připravena ke schválení

splněno

11. Návrh plánu práce připraven ke schválení

splněno

2) Různé
-

zpracována darovací smlouva pro Oblastní charitu Jičín/p.Velechovská/ a Domov pod Lípou
/ J.Verner/

-

vydán příkaz k inventuře za rok 2014, vč. stanovení inv.komise ve složení předseda R.Kvapil,
členové M.Jílová, J.Chaloupecká a B.Hanuš

-

projednán návrh na jmenování kronikáře mgr. J.Žďánského /6 pro – 0 proti/

-

projednána změna vyhlášky č.4/2007 o odpadech v č.3 odst.2 /6 pro – 0 proti/

-

projednán návrh na změnu umístění domku KEVIN, nebyl schválen /3 proti – 2 pro – 1 se
zdržel/

-

projednáno zapůjčení hasič.stříkačky k výstavním účelům /6 pro – 0 proti/

-

projednána pravomoc starosty k provádění rozpočových opatření /6 pro – 0 proti/

-

projednána zpráva starostky o jednání na kontrolním dnu ÚAP

-

projednáno zah.územního řízení – Optický kabel o2 Kopanina

-

projednáno vyúčtování dotace na územní plán

-

stanoveno místo pro provádění slavnostních akcí – budova OU

-

projednán Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 – bez závad.

-

projednáno hodnocení M.Hanušové pro Policii ČR – odd.hosp.kriminality

-

projednáno zařazení obce do úz.působnosti místní akční skupiny Otevřené zahrady

-

projednán plán práce takto:

1. Úklid prostor OÚ, has.zbrojnic
2. Jarní úklid obce
3. Dokončení hřiště vč. postavení domku
4. Úprava okolí pomníku na návsi v D.R.
5. Úprava cesty a mostku u Jílků
6. Kulturní a sportovní akce - dětský den
- nohejbalový turnaj
- sraz rodáků
- mikulášská nadílka
7. Další akce budou zařazeny dle fin.možností

3. Diskuse
-

Projednáno odstranění kamenů z bezprostředního okolí cesty v H.R.

-

Projednáno pokácení břízy u nemovitosti p. Kroužilové u kálku – příliš blízko domu, ohrožení
při větru, kořeny prorůstají pod základy. Obvod ve výšce 130 cm nepřesahuje 80 cm. Pokácení
neodporuje pl. předpisům

4. Usnesení č.3/2014
Obecní zastupitelstvo b e r e n a v ě d o m í :
1. Zprávu místostarosty o jednání sdružení Mar.zahrada
2. Informaci o kolaudaci hřiště
3.

Zprávu o kontrolním dnu ÚAP

4. Zahájení úz.řízení Optický kabel Kopanina
5.

Zápis z dílčího projednání výsledků hospodaření za rok 2014

6. Vyúčtování dotace na územní plán
Obecní zastupitelstvo s c h v a l u j e :
1. Darovací smlouvu pro Oblastní charitu Jičína Domov pod Lípou

/6 pro – 0 proti/

2. Příkaz k provedení inventury, plán inventur a složení inv.komise

/6 pro – 0 proti/

3. Jmenování mgr.Jiřího Žďánského kronikářem obce

/6 pro-0 proti/

4. Změnu vyhlášky č.4/2007 v odst.2 čl.3 takto:
,,,,poplatek za popelnici j dotován obcí, pokud je poplatníkem uhrazen do 30.4. k.r. Pokud
občan zaplatí poplatek po tomto termínu, bude povinen uhradit plnou hodnotu….
/6 pro- 0 proti/
5. Umístění domku KEVIN na připravené ploše

/3pro-2proti-1zdržel/

6. Zařazení obce do územního celku Otevřené zahrady

/6pro-0 proti/

7. Plán práce na příští období

/6pro – 0 proti/

8. Pravomoc starosty k provádění rozpočtových opatření takto:
V souladu s §102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů
kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím
rozsahu:
do výše 100.000,- Kč na straně příjmů a do výše 100.000,- na straně výdajů, jsou-li vyvolána
organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky
obce (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů). Rozpočtová opatření v částkách vyšších může
starosta obce samostatně provádět jen v případech:
a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů
b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo
stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno
penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady
c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy
schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí
být realizován.
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v
kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového
opatření starostou a jejího stručného odůvodnění.
/6pro-0 proti/
Obecní zastupitelstvo u k l á d á
-

Připravit kolaudaci hřiště
Dokončit aktualizaci webových stránek obce
Sledovat stav uskladněného domku KEVIN a připravit k montáži
Připravit podklady pro uzavření smlouvy o zapůjčení stříkačky
Informovat se o možnosti spol.s policí –Jičín,Kopidlno
Odpovědět na dopis Policie ČR k dotazu na M.Hanušovou
Připravit a rozdat všem občanům informaci o platbě za odpady
Projednat uvolnění krajnice u cesty v H.R.
Odstranit břízu u domu p.Kroužilové v souladu s platnými předpisy

V Rokytňanech 20.12.2014

zapsala:

M.Hrušová
M.Hrušová
R.Kvapil, B.Hanuš
M.Jílková,R.Kvapil
M.Hrušová
M.Hrušová
M.Hrušová,R.Kvapil
B.Hanuš
R.Calvitti,B.Hanuš

ověřil:

