Starosta obce Rohozec Mgr. Jan Kramář přivítal přítomné a zahájil schůzi OZ.
Konstatoval, že ze sedmi členů zastupitelstva je přítomno sedm zastupitelů, zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
Poté určil ověřovatele zápisu z dnešního zasedání - Ing. Břetislav Vařečka, Jaromír
Vojáček.
Zápis provede Ing. Olga Hynková. Přijato bez připomínek. Starosta se zeptal, zda
ověřovatelé předchozího zápisu mají k tomuto zápisu připomínky. Bez připomínek.
Následně starosta předložil návrh programu dnešního zasedání tak, jak byl zveřejněn
v pozvánce a zeptal se přítomných, zda někdo chce program doplnit, změnit či některý z
navržených bodů vypustit.
ODSOUHLASEN NÁVRH PROGRAMU. Hlasování: Mgr. Jan Kramář - pro, Ing. Vladimír
Michálek - pro, Petr Vařečka - pro, Jana Králová - pro, Jaromír Vojáček - pro, Ing. Jiří Vaníček
- pro, Ing. Břetislav Vařečka - pro.
Návrh programu byl přijat bez připomínek.
KONTROLA USNESENÍ z minulé schůze ze dne 10.8.2022
1) Uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci světelných bodů VO v počtu 25 ks s firmou J.
Zavadil, Žleby - podepsáno dne 22.8.2022
2) Záměr prodeje části tlakové kanalizace „SMRČINA“ a kanalizace k prodlužení k č.p. 1598
- vyvěšen na úřední desce pevné a elektronické dne 10.8.2022
3) Žádost společnosti TLAPNET o umožnění distribuce konektivity internetu společnosti ZOS
Kačina. (Ing. B. Vařečka) projednána
4)Pořádková komise projednala stížnost paní M. Bížové na chov ovcí pana Končela.
(P.Vařečka) - projednáno
Prvním bodem dnešního zasedání bylo projednání kupní smlouvy týkající se prodeje
části tlakové kanalizace lokalita ,,Za hospodou“ rodinné domy Smrčina a prodloužení tlakové
kanalizace k par. č. 1598 mezi obcí Rohozec (prodávající) a společností VHS Vrchlice - Maleč,
a.s., Kutná Hora (kupující). OZ tuto kupní smlouvu zvážilo a následně ji schválilo.
Hlasování: Mgr. Jan Kramář - pro, Ing. Vladimír Michálek - pro, Petr Vařečka - pro, Jana
Králová - pro, Jaromír Vojáček - pro, Ing. Jiří Vaníček - pro, Ing. Břetislav Vařečka - pro.
Ve druhém bodu informoval zastupitele starosta o Zápisu z dílčího přezkoumání
hospodaření obce Rohozec za rok 2022. Toto přezkoumání se uskutečnilo dne 7.9.2022 v
sídle obce čp.19 na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO,
ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb., o kontrole. Přezkoumání
bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2022.
Výsledek: Při přezkoumání hospodaření obce Rohozec nebyly zjištěny chyby a
nedostatky.
Starosta tímto děkuje hospodářce úřadu Ing. O. Hynkové za její práci.
Ve třetím bodě se projednávala a zároveň schválila Smlouva o spolupráci při zajišťování
a spolufinancování dopravní obslužnosti uzavřenou mezi obcí Rohozec a Středočeským krajem.
Obec bere na vědomí, že konkrétní způsob realizace smluvního zabezpečení standartní
dopravní obslužnosti a nadstandartní dopravní obslužnosti, zejména výběr dopravců a nastavení
smluvních vztahů s nimi, je ponechán výlučně na rozhodnutí Kraje.
Hlasování: Mgr. Jan Kramář - pro, Ing. Vladimír Michálek - pro, Petr Vařečka - pro, Jana
Králová - pro, Jaromír Vojáček - pro, Ing. Jiří Vaníček - pro, Ing. Břetislav Vařečka - pro.

Ve čtvrtém bodě zasedání OZ Ing. Olga Hynková informovala o rozpočtovém opatření
č. 5/2022, které je nedílnou součástí tohoto zápisu. Rozpočtovým opatřením dojde v souladu s
ustanovením § 16 zák. č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů k přesunu
rozpočtových prostředků.
Hlasování: Mgr. Jan Kramář - pro, Ing. Vladimír Michálek - pro, Petr Vařečka - pro, Jana
Králová - pro, Jaromír Vojáček - pro, Ing. Jiří Vaníček - pro, Ing. Břetislav Vařečka - pro.
Starosta předal slovo členům jednotlivých komisí a výborů:
- finanční výbor - Ing. Jiří Vaníček
- Předal zápis z kontroly finančního výboru za II. čtvrtletí 2022.
- kontrolní výbor - Ing. Břetislav Vařečka, bez připomínek
- zemědělská komise - Jaromír Vojáček
- Zastupitelé byli seznámeni s pozastavením prodeje dřeva v drobném a nadále je
v řešení těžba dřeva v obecních lesích. Proběhlo zhodnocení dosavadního stavu lesního
hospodářství.
- pořádková komise - Petr Vařečka, bez připomínek
- kulturní komise - Jana Králová, bez připomínek
- stavební komise
- Ing. Vladimír Michálek, bez připomínek
DALŠÍ:
- Starosta hovořil o přijatém Dodatku č.1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci
veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č.KHA-V-17/2022 ze dne 16.5.2022.
Předmětem dodatku je úprava - prodloužení zaměstnání do 30.11.2022 na 1 pracovní místo.
- OZ projednalo a schválilo poskytnutí finanční mimořádné odměny ve výši 5 000,-Kč p.
Jaromíru Vojáčkovi za odvedenou práci v lese.
Hlasování: Mgr. Jan Kramář - pro, Ing. Vladimír Michálek - pro, Petr Vařečka - pro, Jana
Králová - pro, Jaromír Vojáček - zdržel se hlasování, Ing. Jiří Vaníček - pro, Ing. Břetislav
Vařečka - pro.
- V posledním bodě zasedání Mg. J. Kramář informoval o vytvořeném Návrhu střednědobého
výhledu rozpočtu obce Rohozec na roky 2023 - 2025.
Starosta poděkoval všem členům obecního zastupitelstva a hospodářce úřadu Ing. O.
Hynkové za jejich práci ve volebním období 2018 - 2022.
Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil.
OBECNÍ ZASTUPITELSTVO SCHVALUJE:
37) Kupní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Rohozec a společností VHS Vrchlice - Maleč a.s.
týkající se prodeje části tlakové kanalizace lokalita ,,Za hospodou“ rodinné domy Smrčina
a prodloužení tlakové kanalizace k č.p. 1598.
38) Smlouva o spolupráci při zajišťování a spolufinancování dopravní obslužnosti uzavřenou
mezi obcí Rohozec a Středočeským krajem.
39) Rozpočtové opatření č.5/2022, které je nedílnou součástí tohoto zápisu.
40) Mimořádnou finanční odměnu ve výši 5 000,-Kč p. Jaromíru Vojáčkovi za práci v lese.

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO BERE NA VĚDOMÍ:
1) Zpráva o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Rohozec za rok 2022.
2) Informace z komisí a výborů.
3) Kontrola a zápis z kontroly finančního výboru za II. čtvrtletí 2022.
4) Dodatek č.1 - Úřad práce Kutná Hora o prodloužení VPP do 30.11.2022.
5) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Rohozec na roky 2023 - 2025.

Ověřovatelé: Ing. Břetislav Vařečka

Starosta: Mgr. Jan Kramář

Jaromír Vojáček

Zapsala:

Ing. Olga Hynková

Vyvěšeno: 19. 9. 2022
Sejmuto:

USNESENÍ

14. 9. 2022

V souladu se zákonem č.128/2000 Sb., o obcích a pozdějším znění, zastupitelstvo Obce
Rohozec na svém zasedání přijímá usnesení, kterým schvaluje:
1) Kupní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Rohozec a společností VHS Vrchlice - Maleč a.s.
týkající se prodeje části tlakové kanalizace lokalita ,,Za hospodou“ rodinné domy Smrčina
a prodloužení tlakové kanalizace k č.p. 1598.
2) Smlouvu o spolupráci při zajišťování a spolufinancování dopravní obslužnosti uzavřenou
mezi obcí Rohozec a Středočeským krajem.
3) Rozpočtové opatření č.5/2022, které je nedílnou součástí tohoto zápisu.
4) Mimořádnou finanční odměnu ve výši 5 000,-Kč p. Jaromíru Vojáčkovi za práci v lese.

……….………….……………
starosta obce
Mgr. Jan Kramář

………………………………
místostarosta obce
Ing. Vladimír Michálek

