ZÁPIS
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rožnov, které se konalo
dne 27. března 2014 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
Přítomni: Procházka Zbyněk, Vanžůra Václav, Bc. Pišta Jan, Ing. Pohl Jaromír, Mervart Zdeněk,
Pácalt Josef, Valášek Milan.

Program schůze :
1) Zahájení schůze, schválení programu schůze
2) Jmenování zapisovatele, schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3) Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
4) Stavba splaškové kanalizace
5) Návrh rozpočtu obce Rožnov na rok 2014
6) Návrh rozpočtového výhledu obce Rožnov na rok 2015 až 2017
7) Operační program životního prostředí – výsadba stromů
8) Různé
9) Diskuze
10) Návrh usnesení
11) Závěr

1. Schůzi zahájil v 18:00 hodin starosta obce p. Zbyněk Procházka. Seznámil přítomné s
programem schůze. Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
2. Zapisovatelem schůze byla jmenována p. Pištová, jako ověřovatelé zápisu byli navrženi Ing.
Pohl a Bc. Pišta. Do návrhové komise byli navrženi p. Pácalt a p. Vanžůra. Hlasování: pro 7, proti
0, zdržel se 0.
3. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze. Nebyly podány žádné připomínky.
4. Starosta obce informoval přítomné o vývoji přípravy stavby splaškové kanalizace. V současné
době firma Dabona Rychnov nad Kněžnou připravuje veškeré dokumentace týkající se výběrových
řízení k odeslání na Státní fond životního prostředí (SFŽP), k závěrečné kontrole. Po podepsání
smlouvy o dílo s firmou BAK Trutnov bude dále jednáno o termínu skutečného zahájení stavby.
Dále starosta seznámil přítomné s aktualizovaným předpokladem nákladů celého projektu
kanalizace. Celkové náklady projektu činí předběžně 41,5 mil. Kč, z této částky lze očekávat dotaci
ve výši cca 32 mil. Kč a půjčku od SFŽP s výhodnou úrokovou sazbou cca 3,5 mil. Kč. Zbytek, tj.
přibližně 6 mil. Kč dofinancuje obec ze svých úspor, popř. úvěrem od banky. V uvedených
částkách nejsou zahrnuty náklady na stavbu kanalizačních přípojek, včetně nákladů na jejich
projektové dokumentace, stavební řízení apod.. Je připravena žádost o dotaci na Krajský úřad
KHK, o poskytnutí investiční dotace ve výši cca 1,8 mil. Kč. Žádost podá p. Procházka do konce
tohoto týdne.
Na základě předpokladu výše uvedených nákladů, předpokladu získání dotace a stavu úspor obce,
rozhodlo zastupitelstvo přispět občanům na stavbu přípojek vedoucích po soukromých pozemcích,
a to částkou 400,- Kč za běžný metr přípojky. Jednalo by se o poskytnutí finančního daru a to těm
vlastníkům nemovitostí, kteří se připojí na hlavní kanalizační stoky do konce roku 2014.
Starosta připravil pro občany informační dopis o zahájení stavby splaškové kanalizace a ČOV.
Dopis je současně pozvánkou na veřejnou schůzi, která bude svolána na 1. 4. 2014 do místní
sokolovny.
Na základě výše uvedeného bylo schváleno následující usnesení. Zastupitelstvo schvaluje
poskytnutí finančního daru všem vlastníkům nemovitostí, kteří se připojí nejpozději do 31. 12.
2014 vlastní kanalizační přípojkou na nový kanalizační řad, vybudovaný v rámci výstavby nové
splaškové kanalizace v obci Rožnov a Neznášov, a to ve výši 400,- Kč za běžný metr připojení.
Dále zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo z výběrového řízení na
dodavatele stavebních prací pro projekt: ČOV a kanalizace Rožnov u Jaroměře, se společností

BAK stavební společnost, a. s., Vodní 177, 541 01 Trutnov, IČ: 28402758 a jeho nabídkovou
cenou 37 516 821,- Kč včetně DPH. Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
5. Návrh rozpočtu na rok 2014 byl řádně zveřejněn na úředních deskách obce. K předloženému
návrhu neměl nikdo připomínky. Rozpočet byl schválen jako schodkový vzhledem k plánovaným
investicím v následujících obdobích. Jako závazné ukazatele rozpočtu byly stanoveny finanční
objemy jednotlivých paragrafů. Schválený rozpočet na rok 2014 je Přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
6. Byl projednán a schválen návrh rozpočtového výhledu na roky 2015 až 2017. Schválený
rozpočtový výhled na roky 2015 až 2017 je Přílohou č. 2 tohoto zápisu. Hlasování: pro 7, proti 0,
zdržel se 0.
7. Pan Procházka informoval o jednání na DSO Hustířanka, o zahájení výsadby stromů, v
rámci projektu Operačního programu životního prostředí, ve známých lokalitách obce. Některé
úseky budou ještě před výsadbou geodeticky vyměřeny. U hřbitova je třeba odvézt vytěžené pařezy
z kácení starých jabloní, které proběhlo již na podzim 2013. Pan Mervart slíbil, že pařezy odveze
firma Agro.
8. Různé
– p.Procházka podal zprávu o výsledku jednání na Ministerstvu zdravotnictví ve věci projednání
dalších připomínek k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví ochranná pásma přírodního léčivého
zdroje peloidu ložiska Habřínky. Zápis z jednání na ministerstvu je Přílohou č. 3 tohoto zápisu.
– dále starosta předložil návrh na schválení členského příspěvku na členství v DSO Hustířanka na
rok 2014 (100,- Kč / obyvatel obce), a to v celkové výši 38 500,- Kč. Příspěvek byl schválen.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
- starosta informoval přítomné o setrvávajících dluzích pana Martina Petráčka z Rožnova č.p. 12.
Pan Petráček stále neuhradil fakturu ze dne 29. 1. 2013, na částku 11 592,- Kč, za výstavbu
vodovodní přípojky pro jeho nemovitost. Dále neuhradil ani fakturu za odběr vody za rok 2013, na
částku 4 608,- Kč. Zastupitelstvo ukládá starostovi, aby zaslal p. Petráčkovi dopis s upozorněním,
v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích, že mu bude uzavřen přívod pitné vody, pokud
uvedené faktury neuhradí.
- starosta informoval o vypracovaném návrhu pasportu místních komunikací, jehož součástí bude i
návrh dopravního značení. Materiál bude připraven k projednání na příštím jednání zastupitelstva.
Pracovní verzi pasportu si zapůjčil p. Valášek, následně bude předána k posouzení ostatním členům
zastupitelstva.
9. Diskuze – do diskuze se nikdo nezapojil.
10. Návrh usnesení přednesl p. Pácalt. Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
11. Závěr – starosta poděkoval všem přítomným za účast a veřejné zasedání ukončil v19:30 hodin.

Zapsala: Pištová Miroslava

Starosta: Procházka Zbyněk

..............................................

Ověřovatelé zápisu: Ing. Pohl Jaromír

..............................................

Bc. Pišta Jan

..............................................

