Zápis č. 7

Zasedání zastupitelstva obce Rohle 17. 6. 2015 od 17:30 v budově hostince Pod
Lipami, Nedvězí
Přítomní: 9 – Roman Kopp, MUDr. Antonín Kutálek, Ing. Pavel Kutálek, Mgr. Tomáš Michálek,
Eva Petrášová, Martin Prachař, Marie Schmidlová, Martin Šindelář, Mgr. Eva Vachutková
1. Zahájení, program
Starosta přivítal účastníky ZO.
Podle údajů z prezence je přítomno 9 členů zastupitelstva obce (dále jen „ZO“) a tedy podle §
92 odst. 3 zákona o obcích je schopno se usnášet.
Starosta Mgr. Tomáš Michálek upozornil přítomné zastupitele a hosty jednání, že jednání ZO
bude nahráváno na diktafon pro účely zápisu, pokud bude mít někdo ze zastupitelů procesní
výhrady, má ihned upozornit na nesrovnalost, dále starosta upozornil, že jednání vede
předsedající, který uděluje slovo přihlášeným do diskuze a také, pokud uzná za vhodné, má
právo slovo odebrat a diskuzi, která by mohla vést k narušení jednání ZO, ukončit.
Starosta předložil ke schválení program jednání.
Starosta ZO předložil body jednání určené do bodu č. 11 – Různé (účetní odpisový plán obce,
dodatek ke smlouvě o zabezpečení knihovnických služeb, uložení úkolů KV, zpráva
dendroložky ke stavu kaštanů v Rohli, podání dotace na opravu sakrální stavby v Nedvězí,
projednání opravy mostu ke mlýnu a u Nováků v Rohli, rozpočet a harmonogram prací,
zahájení jednání o vypovězení smlouvy s firmou Energie pod kontrolou, připomínky k zápisu ze
dne 19. 3. 2015, úprava obecní vyhlášky na pronájem tělocvičny, žádost ZŠ o povolení výjimky
z počtu dětí na šk. rok 2015/2016, žádosti občanů, zpráva České inspekce životního prostředí,
žádost o dotační příspěvek z obecního rozpočtu, zpráva o stavu obecního majetku, úkoly pro
zastupitele na základě zákona č. 128/2000 sb. O obcích, informace o stavu vodního díla
Kamenná, informace o řešení problematiky kalových polí)
Zastupitelka obce Marie Schmidlová žádá o doplnění bodu do Různé – dodatečná volba
dalších členů kulturní komise.
Zastupitel obce MUDr. Antonín Kutálek žádá o doplnění bodu do Různé – zpráva o výsledku
auditu z ledna 2015, harmonogram jednání zastupitelstva, hospodaření v lesích.
Program:
1. Zahájení
2. Pověření zapisovatele
3. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtová opatření
6. Záměr obce - prodej pozemků na základě žádostí občanů
7. Směna obecních pozemků
8. Hasiči (SDH Rohle) – dotace z Krajského úřadu
9. Návrh majetku obce k vyřazení
10. Koncepce rozvoje obce – zadání

11. Různé
12. Diskuze
13. Závěr
výsledek hlasování: pro: 9
2. Pověření zapisovatele
Zapisovatelkou jednání jmenoval pan starosta Mgr. Evu Vachutkovou.
3. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Do návrhové komise byli navrženi: Roman Kopp.
výsledek hlasování:

pro: 8
zdržel se: 1 (Roman Kopp)

Za ověřovatele zápisu byli navrženi: Marie Schmidlová, Martin Šindelář
výsledek hlasování:

pro: 8
zdržel se: 1 (Marie Schmidlová)

4. Kontrola usnesení
Z jednání ZO z 19. března 2015 byl uložen následující úkol:
a) kontrolnímu výboru – KV měl za úkol ověřit, zda byl včas a v souladu se zákonem vyvěšen
návrh obecního rozpočtu na úřední desce obce a elektronické úřední desce obce.
Zprávu o výsledku kontroly přečetl předseda KV, pan Roman Kopp: Schůze KV proběhla 8. 4.
2015, přítomni všichni členové výboru. Výsledek kontroly – obecní rozpočet byl včas a
v souladu se zákonem vyvěšen na úřední a elektronické desce obce v době od 23. 2. do 19. 3.
2015.
b) finančnímu výboru - FV měl za úkol vypracovat soupis na vyřazení obecního majetku a
předložit jeho návrh. Předsedkyně FV, Mgr. Eva Vachutková, předložila zastupitelům obce
návrh na vyřazení obecního majetku. Jeho schválení ZO v bodě č. 9.
c) upravení a následné uzavření smlouvy o pronájmu kuželny v Janoslavicích – smlouva byla
uzavřena s panem J. Pastorkem
d) vypracování splátkového kalendáře pro MUDr. M. Saxovou – návrh splátkového kalendáře
– ve třech po sobě následujících měsících, počínaje červencem 2015, navrhuje Obec Rohle
uhradit vždy 1/3 dluhu, tj. 3x 11 082 Kč.
výsledek hlasování:
pro: 9
5. Rozpočtová opatření
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2015
ZO byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 3/2015

výsledek hlasování:
pro: 7
proti: 2 (MUDr. Antonín Kutálek, Eva Petrášová)
Dotaz MUDr. Antonína Kutálka:
1. Masopust – za co obec zaplatila 2000,Odpověď předsedkyně KK: za tyto peníze bylo pořízeno občerstvení (koblihy, boží milosti),
zábava na KD a květinová výzdoba.
2. důvod zaměstnání pana J. Koppa – proč byl najat, za jakou cenu byl najat a proč nedělá tuto
práci pan starosta.
Odpověď pana starosty: efektivní využití pracovníků VPP a jejich vedení je rozumné, na VPP je
zaměstnáno 7 občanů a servis, opravy prostředků k práci vč. majetku obce řeší právě pan Jan
Kopp, výplata činí max. 10.000 Kč formou dohody o provedení práce. Podle pana starosty jsou
to dobře vynaložené peníze, neboť J. Kopp udělá řadu oprav, na které by obec musela najímat
firmy.
Reakce zastupitele Romana Koppa – již na podzim padaly dotazy na kvalitu údržby v obcích.
Důvod k zaměstnání pana J. Koppa byl takový, že je potřeba někoho, kdo dohlédne na
pořádek a pracovníky VPP.
3. Vyúčtování nájmu za využívání tělocvičny
Odpověď pana starosty: ti, kteří využívají tělocvičnu, zaplatili řádně nájem podle vyhlášky obce
o pronájmu.
Dotaz Evy Petrášové:
1. oprava bojleru v kadeřnictví - zda pan Kopp opravuje všechny věci tak, jak je opraven bojler
v kadeřnictví?
Odpověď pana starosty – bojler byl ve špatném stavu, proto byl zakoupen nový.
6. Záměr obce - prodej pozemků na základě žádostí občanů
a) žádost – Pavla Pastorková (Janoslavice), p. č. 589/14 (k.ú. Janoslavice)
výsledek hlasování:
pro: 9
b) žádost – Vladimíra Bartoňková (Janoslavice), p. č. 589 (k.ú. Janoslavice)
výsledek hlasování:
pro: 9
c) žádost – Karel Vachutka (Rohle), p. č. 1482/2, p. č. 1482/3 (k.ú. Rohle)
výsledek hlasování:
pro: 9
d) žádost – manželé Schreierovi (Janoslavice), p. č. 589/5 (k.ú, Janoslavice)
výsledek hlasování:
pro: 9
e) žádost – Eva Lorencová (Janoslavice), p. č. 217/4 (k.ú, Janoslavice)
výsledek hlasování:
pro: 9

f) žádost – manželé Michálkovi (Rohle), část pozemku p. č. 1482/1 (k.ú. Rohle)
výsledek hlasování:
pro: 7
proti: 1 (MUDr. Antonín Kutálek)
zdržel se: 1 (Eva Petrášová)
Vyjádření MUDr. Antonína Kutálka – nesouhlasí s prodejem, protože by byl podle jeho názoru
znesnadněn přístup k potoku.
g) žádost – Marta Pelinka-Marková (Rohle) – MUDr. Antonín Kutálek chce do smlouvy o
prodeji pozemku vložit podmínku prodeje – zarovnání pozemku nesmí být až k jeho spodní
hranici, z důvodu možného zúžení cesty, část pozemku p. č. 1482/1 (k.ú. Rohle)
výsledek hlasování:
pro: 9
h) žádost – Martin Bartoš – odkup části obecního pozemku na p. č. st. 146. Žádost MUDr.
Antonína Kutálka, aby bylo do smlouvy o prodeji části pozemku dodáno věcné břemeno
(vzrostlý javor, který nemá být skácen).
7. Směna obecních pozemků
Lesy ČR již jednou o směnu pozemků žádaly, po schválení záměru ale ke směně nedošlo (ze
strany Lesů ČR). Starosta Mgr. Tomáš Michálek s Lesy ČR projedná nabízené pozemky směny a
podmínky směny pozemků.
Ing. Pavel Kutálek vysvětlil, že Lesy ČR již o směnu žádaly a ZO tento záměr schválilo, ale
následně ze strany Lesů ČR ke směně nedošlo.
8. Hasiči (SDH Rohle) – dotace z Krajského úřadu
Dotace z Krajského úřadu pro Sbor dobrovolných hasičů Rohle, který si požádal o zásahový
oblek, boty a přilbu v celkové hodnotě 27.100 Kč. Z KÚ přišlo oznámení o poskytnutí dotace ve
výši 5.000 Kč.
Je potřeba do 30. 6. 2015 smlouvu uzavřít.
Zastupitelstvo obce schválilo přijetí dotace s účelem použití tak, jak je specifikováno v čl. 2,
odst. 1, tedy, že se jedná o neinvestiční dotaci na pořízení zejména osobních ochranných
pomůcek.
výsledek hlasování:
pro: 9
ZO schválilo spolufinancování obce ve výši min. 60% z celkových nákladů na účel.
výsledek hlasování:
pro: 9
ZO schválilo znění veřejnoprávní smlouvy tak, jak byla tato smlouva předložena z KÚ.
výsledek hlasování:
pro: 9

9. Návrh majetku obce k vyřazení
FV předložil ZO soupis majetku k vyřazení.
Žádost Mgr. Tomáše Michálka, aby MUDr. Antonín Kutálek vysvětlil důvod vyřazení majetku
nabytého roku 2001 dle soupisu v inventarizačním seznamu a poskytnutí soupisu majetku,
který pořídila obec na zdravotní středisko.
Odpověď MUDr. Antonína Kutálka: obec mu žádný majetek neposkytla a dané přístroje pouze
převzal po svém předchůdci. Přístroje k vyřazení již neodpovídají současným zdravotnickým
standardům a nejsou používány.
výsledek hlasování:
pro: 9
ZO schvaluje soupis majetku k vyřazení.
10. Koncepce rozvoje obce – zadání
Schvalování Programu rozvoje obce patří ke kompetencím zastupitelstva. Proces byl zahájen
komunitním plánováním, ze kterého vznikly podněty od občanů na zlepšení vzhledu obce.
Další setkání s občany proběhne ve čtvrtek 25. června 2015 a bude se týkat územního plánu.
Dotaz MUDr. Antonína Kutálka: kdo bude zpracovávat tuto koncepci, kdo tuto koncepci
domluvil a kolik bude stát.
Odpověď Mgr. Tomáše Michálka: Koncepci rozvoje obce zpracuje sdružení Fractal Architects
se sídlem v Šumperku, protože mají zkušenosti s tímto způsobem zpracování programu
rozvoje obcí. Zadání koncepce domluvil společně se zastupiteli, kteří projevili zájem na této
koncepci pracovat. Předběžná cena je 300.000 Kč.
výsledek hlasování:
pro: 5
proti: 3 (MUDr. Antonín Kutálek, Eva Petrášová, Martin Prachař)
zdržel se: 1 (Ing. Pavel Kutálek)
ZO schvaluje zadání pro koncepci/program rozvoje obce.
11. Různé
a) účetní odpisový plán pro rok 2015
výsledek hlasování:
pro: 9
b) dodatek ke smlouvě o zajištění knihovnických a informačních služeb
Mezi obcí Rohle a městem Úsov dle článku 3, odst. 2 obě smluvní strany se dohodly na částce
7.000 Kč na nákup knihovního fondu.
výsledek hlasování:
pro: 9

c) zpráva dendroložky k aktuálnímu stavu kaštanů na obecním pozemku
Na základě žádosti občanů o povolení kácení kaštanů zažádal starosta obce o dendrologický
posudek. RNDr. Vágnerová z agentury ochrany přírody a krajiny přijela na místní šetření,
kaštany prohlédla. Podle jejího posouzení je hodnota stromů 1.724.000 Kč. V současné době
nebyly shledány důvody pro bezodkladné kácení.
d) žádost o dotaci na opravu kapličky v místní části Nedvězí
Do 22. června 2015 musí být podána žádost o dotaci na opravu místní kaple.
Žádost Romana Koppa, aby byla do žádosti o dotace zařazena i kaple v Janoslavicích.
Odpověď Mgr. Tomáše Michálka: kaple v Janoslavicích bude zařazena do žádosti o dotaci,
pokud se stihnou vyřídit všechny povinné náležitosti potřebné k podání žádosti o dotace.
Schválení záměru:
pro: 9
e) oprava mostu ke mlýnu v Rohli a u Nováků
Starosta obce dává ZO na vědomí záměr opravy těchto mostů.
f) výpověď smlouvy s firmou Energie pod kontrolou
Pověření starosty obce, aby s firmou Energie pod kontrolou vypověděl smlouvu. Starostu
k vypovězení smlouvy vede neprůhlednost financování.
ZO schvaluje tento záměr.
pro: 8
zdržel se: 1 (MUDr. Antonín Kutálek)
g) připomínky k zápisu z 19. 3. 2015
ZO hlasuje, zda mají být připomínky k zápisu z 19. 3. 2015 brány jako opodstatněné
výsledek hlasování:
pro: 3
proti: 5 (Roman Kopp, Mgr. Tomáš Michálek, Marie Schmidlová, Martin Šindelář, Mgr. Eva
Vachutková)
zdržel se: 1 (Martin Prachař)
h) úprava obecního ceníku č.1/2014 v bodě 3) – užívání tělocvičny ke sportovním účelům
návrh změny:
pro místní občany – 50 Kč
pro ostatní – 200 Kč
MUDr. Antonín Kutálek: při pronájmu prostor KD vznikají škody (zejména po fotbalistech a
dalších, kdo hrají míčové hry), proto byla částka za pronájem tělocvičny navýšena.
Roman Kopp: po rozhovoru s fotbalisty zjistil, že přes zimní měsíce do tělocvičny nechodí,
protože se poplatek nesnížil. Byla by škoda, kdyby zůstávala tělocvična z tohoto důvodu
opuštěná.

výsledek hlasování:
pro: 5
proti: 4 (MUDr. Antonín Kutálek, Ing. Pavel Kutálek, Eva Petrášová, Martin Prachař)
ch) žádost o povolení výjimky z počtu dětí na šk. rok 2015/2016
Obec Rohle, jako zřizovatel ZŠ a MŠ Rohle, byla požádána zastupující ředitelkou školy Mgr.
Věrou Všetičkovou o udělení výjimky z počtu dětí na šk. rok 2015/2016:
1. st. – 25 žáků
2. st. – 21 žáků
výsledek hlasování:
pro: 9
i) žádost paní Marty Pelinka-Markové
ZO bere na vědomí žádost paní Marty Pelinka-Markové o omezení provozu v pásmu
kulturních památek (nad 3,5 t).
ZO bere na vědomí žádost paní Marty Pelinka-Markové o kontrolu ze strany úřadu –
vypouštění splaškových vod do potoka, kontrola septiků (jejich propustnosti apod.)
j) žádost Věry Chudějové a Blanky Skácelové na opravu obecní cesty
ZO bere na vědomí žádost Věry Chudějové a Blanky Skácelové na opravu obecní cesty k jejich
domu.
k) žádost Lubomíra Holčáka, Rudolfa Holčáka a Břetislava Špačka o úpravu cesty v Nedvězí
ZO bere na vědomí žádost Lubomíra Holčáka, Rudolfa Holčáka a Břetislava Špačka o úpravu
cesty v Nedvězí.
l) žádost manželů Suralových o úpravu sesuvu půdy pod srážkovým odvodněním v Nedvězí
ZO bere na vědomí žádost manželů Suralových o úpravu sesuvu půdy pod srážkovým
odvodněním v Nedvězí.
m) oznámení České inspekce životního prostředí o výskytu nelegální skládky
ZO bere na vědomí zprávu ČIŽP o výskytu nelegální skládky u kravína v Rohli.
n) zpráva o stavu obecního majetku
Starosta obce informoval přítomné o investicích, které byly nezbytné učinit vzhledem ke
špatnému stavu prostředků údržby obce (sekačky, křovinořezy).
Malotraktor Vari s motorem Honda. Starosta požaduje vysvětlení po bývalém starostovi obce
Ing. Pavlu Kutálkovi, kde se nový motor Honda nachází, protože aktuálně byl malotraktor
vybaven motorem Honda 160, který už ale byl jednak ve stavu velmi omezené funkčnosti a
rovněž po následném zjištění účetně vyřazen z majetku. V roce 2010 obec koupila od firmy
Jaroslav Gronych za 48.000 Kč nový motor Honda GCV190, včetně převodovky a podvozku.
Odpověď Ing. Pavla Kutálka – při předávání funkce byly věci v pořádku.
Starosta obce nechá prošetřit, kde se tento motor nachází.
o) hromada hnoje při cestě na Janoslavice

Na podnět občanů, kterým se nelíbí skladování hnoje, včetně zašpiněné cesty a zanesené
příkopy, hovořil starosta s panem Patrikem Maulerem, který informoval o odstranění hnoje
v průběhu léta rozmetáním na pole, byl srozuměn s tím, že dané místo je nevhodné pro další
umístění hnoje a uvedl, že dále již bude hnůj vyvážet tak, aby ke znečištění státní silnice
nedocházelo.
p) přehrada, kalové pole
Na podnět občanů došlo k prošetření stavu přehrady vodohospodářským inženýrem, který
sepíše zprávu o stavu vodního díla Kamenná. Tato zpráva bude k dispozici na webových
stránkách obce.
Kalová pole – budou odebrány vzorky a sepsána zpráva o aktuálním stavu.
q) zpráva o stavu obecního majetku
Starosta Mgr. Tomáš Michálek dává ZO na vědomí, že bylo potřeba zakoupit do obecního
majetku následující:
dvě benzinové travní sekačky
křovinořez
Do pořádku musel pan starosta dát fakturu z června 2014 v částce 175.000 Kč, která nebyla
v minulém volebním období uhrazena a týkala se projektové dokumentace ke kanalizaci.
Dále muselo být investováno asi 30.000 Kč do opravy vlečky.
r) žádost místních spolků a organizací o dotace
1. RC Rohlíček – žádost o 15.000 Kč
výsledek hlasování:
pro: 6
zdržel se: 3 (MUDr. Antonín Kutálek, Eva Petrášová, Marie Schmidlová)
2. skupina Scream live – žádost o 5.000 Kč
výsledek hlasování:
pro: 7
zdržel se: 2 (MUDr. Antonín Kutálek, Eva Petrášová)
s) úkoly pro zastupitele obce s termínem plnění do příštího jednání ZO
1. Starosta obce na základě zákona č. 128/2000 o obcích uložil úkol pro zastupitele MUDr.
Antonína Kutálka v následujícím znění:
1. Vypracování písemného stanoviska k užívání původní obecní cesty, která je nyní ve
Vašem majetku. Stanovisko po Vás žádám z důvodu objasnění příčin, které Vás vedou
k zákazu průchodu pěším, jednoduše řečeno, proč pěší nemohou procházet toto cestou,
která je prokazatelně historicky existující a vedená na KN jako komunikace…
2. Písemné stanovisko ke své deklarované nečinnosti v roli zastupitele, která je neslučitelná
se zák. 128/2000 Sb o obcích a slibem zastupitele.
3. Písemné zdůvodnění ve věci souvislosti plateb za elektrickou energii na ZS a spuštění FVE,
tedy proč došlo ke snížení plateb, klesla snad spotřeba?

4. Písemnou zprávu o pronájmu lékárny, jejíž prostory si pronajímáte od obce a poskytujete
za úplatu dalšímu subjektu k podnikání.
5. Písemné vysvětlení své činnosti placené obcí na základě dohody o provedení práce, která
se má týkat obsluhy topení nebo údržby objektu ZS.
6. Soupis majetku získaného od obce, tedy původně obecního, za posledních 20 let, vč. cen
a předložení smluv.
7. Písemné zdůvodnění 15-tileté výpovědní lhůty u smluv o pronájmu obecních pozemků, tj.
proč zrovna Vy, Pavel Kutálek, Táňa Kutálková a pan Patrik Mauler máte tuto doložku u
smluv a ostatní nájemci nikoliv. V této věci rovněž vysvětlení nízké ceny pronájmů a Vaše
stanovisko k případné úpravě cen na hodnotu obvyklou.
8. Písemné vyúčtování všech koncertů pořádaných kulturní komisí pod Vaším vedením,
zejména koncerty paní Kurečkové, placené obcí.
9. Stanovit termín prohlídky objektu zdravotního střediska pro zastupitele obce do 1 měsíce
od konání tohoto jednání ZO.

výsledek hlasování:
pro: 5
proti: 1 (MUDr. Antonín Kutálek)
zdržel se: 3 (Ing. Pavel Kutálek, Eva Petrášová, Martin Prachař)
2. Starosta obce na základě zákona č. 128/2000 o obcích zadává úkol pro zastupitele Ing. Pavla
Kutálka v následujícím znění:
1. písemné zdůvodnění stavu vlečky
2. písemnou zprávu o tom, kde je motor honda GSV190 včetně podvozku k vari
malotraktoru
3. soupis majetku získaného od obce, tedy původně obecního, za posledních 20 let, vč.
cen a předložení smluv.
4. písemné zdůvodnění 15-tileté výpovědní lhůty u smluv o pronájmu obecních pozemků,
tj. proč zrovna Vy, Antonín Kutálek, Táňa Kutálková a pan Patrik Mauler máte tuto
doložku u smluv a ostatní nájemci nikoliv. V této věci rovněž vysvětlení nízké ceny
pronájmů a Vaše stanovisko k případné úpravě cen na hodnotu obvyklou

výsledek hlasování:
pro: 5
proti: 1 (MUDr. Antonín Kutálek)
zdržel se: 3 (Ing. Pavel Kutálek, Eva Petrášová, Martin Prachař)
3. Starosta obce na základě zákona č. 128/2000 o obcích zadává úkol pro zastupitelku Evu
Petrášovou v následujícím znění:
1. písemné zdůvodnění proč není přepracován koncept kroniky obce
2. písemné zdůvodnění tisku a distribuce dokumentu s názvem co nemá (či nesmí)
obsahovat kronika obce, zejména vysvětlení a důkazy o tom, kdo Vám sdělil, že právě
skutečnosti uvedené v tomto dokumentu nemá/nesmí kronika obsahovat

výsledek hlasování:
pro: 5
proti: 1 (MUDr. Antonín Kutálek)

zdržel se: 3 (Ing. Pavel Kutálek, Eva Petrášová, Martin Prachař)
4. MUDr. Antonín Kutálek na základě zákona č. 128/2000 o obcích zadává úkol pro zastupitele
Mgr. Tomáše Michálka v následujícím znění:
Zpracování koncepce biologického odpadu v obci do příštího zastupitelstva.
výsledek hlasování:
pro: 8
zdržel se: 1 (Mgr. Tomáš Michálek)
t) volba členů do kulturní komise obce Rohle
19. 11. 2014 byli zvoleni tito členové: Marie Schmidlová, Eva Vachutková ml.
28. 5. 2015 proběhla schůze kulturní komise, na které byli navrženi další členové kulturní
komise: Atanasia Fialová, Petra Koppová, Jana Pastorková, Mirka Suralová, Tereza Tichá.
Předsedkyně kulturní komise Marie Schmidlová na jednání zastupitelstva dne 17. června 2015
vyzvala i bývalého člena kulturní komise MUDr. Antonína Kutálka a kronikářku obce paní Evu
Petrášovou. Tito dva odmítli.
ZO schvaluje navržené členy kulturní komise.
výsledek hlasování:
pro: 7
zdržel se: 2
12. Diskuze
p. Antonín Kutálek
1. lípy – kdo dal příkaz k odstranění pletiva u líp k přehradě
p. J. Kopp – pletivo se pouze uložilo na dvoře s tím, že jakmile budou odnože odstraněny,
bude pletivo i s nově koupenými kůly vráceno zpět. Vše bylo v pořádku. Mimo jiné mají
občané možnost kontaktovat p. J. Koppa na telefonním čísle, které bylo uvedeno
v informačním letáku z dubna 2015 a je také uvedeno na webu obce (Informace pro občany –
duben).
2. audit krajského úřadu z ledna 2015 – z výsledku auditu KÚ: program jednání ZO musí být
součástí zápisu, nikoli jen jeho přílohou; ověřovatelé zápisu nesmí své připomínky zapisovat
do této úřední listiny.
3. harmonogram jednání ZO
Odpověď pana starosty: jednání ZO budou probíhat nejméně 1x za 3 měsíce s tím, že
zastupitelé budou dle zákonných norem a dle zákonu o obcích dostatečně dopředu
informováni.
4. hospodaření v lesích

pí Marie Sieglová
1. práce na kanalizaci – jak práce pokračují
Odpověď pana starosty: Chystá se projektová dokumentace pro stavební povolení, byla
uhrazena další záloha. Tento rok by mohla být projektová dokumentace připravena.

2. občasník Naše vesnice – více informací od starosty a méně se opakujících článků, méně
plakátů (spíše sepsány do stručného přehledu akce, které mají proběhnout)
4. Noc kostelů – zda byla akcí kulturní komise.
5. sekačky – proč se tráva hrabala a nesbírá se do koše
Odpověď p. J. Koppa – bylo deštivo, vysoká tráva, proto bylo lepší nejprve klasicky posekat a
trávu shrabat, následná sečení trávy budou již probíhat sběrem do koše. Kompostéry jsou
umístěny ve všech třech obcích. Dále by p. J. Kopp chtěl, aby se do budoucna 100% ploch
dávalo do koše, ale zatím se tyto plochy musí projít, vyhrabat, vyčistit (od kamenů, klacků).
pí Martina Maulerová
kontejnery v Kamenné – proč je má (rohelské kontejnery) obec Kamenná
Odpověď pana starosty: starosta obce Kamenná chtěl vyzkoušet dané kontejnery na
kompostování odpadu, proto byly obci zapůjčeny, aby se vyzkoušelo, jak to bude fungovat.
13. Závěr
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA DNE 17. 6. 2015
Č. usnesení 7/31
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) zapisovatelku Mgr. Evu Vachutkovou
b) zprávu KV o výsledku kontroly – ověření obecního rozpočtu
c) zprávu o soupisu obecního majetku předloženého FV
d) uzavření smlouvy o pronájmu Kuželny s p. J. Pastorkem
e) rozpočtové opatření č. 2/2015
f) jednání starosty obce Mgr. T. Michálka s Lesy ČR o směně pozemků, panem Bartošem v rámci
prodeje obecního pozemku s podmínkou zachování vzrostlého stromu
g) zprávu dendroložky k aktuálnímu stavu kaštanů na obecním pozemku
h) záměr opravy mostu ke mlýnu v Rohli a u Nováků
i) žádost paní Marty Pelinka-Markové o omezení provozu v pásmu kulturních památek (nad 3,5 t)
j) žádost paní Marty Pelinka-Markové o kontrolu ze strany úřadu – vypouštění splaškových vod do
potoka, kontrola septiků
k) žádost Věry Chudějové a Blanky Skácelové na opravu obecní cesty k jejich domu
l) žádost Lubomíra Holčáka, Rudolfa Holčáka a Břetislava Špačka o úpravu cesty v Nedvězí
m) žádost manželů Suralových o úpravu sesuvu půdy pod srážkovým odvodněním v Nedvězí
n) zprávu ČIŽP o výskytu nelegální skládky
o) zpráva o stavu obecního majetku
p) řešení umístění hromady hnoje směrem k Janoslavicím
q) posouzení stavu vodního díla Kamenná a kalového pole z hlediska příp. ekologické zátěže území
r) dotaz M. Sieglové ve věci budování kanalizace, časopisu Naše vesnice, sečení trávy v obci
s) dotaz A. Kutálka na stav stromořadí u přehrady, na výsledek auditu z KÚ, na harmonogram
jednání ZO, na plán těžby v obecních lesích
t) dotaz M. Maulerové na umístění kontejnerů v obci Kamenná
Č. usnesení 7/32
Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) program zastupitelstva
b) návrh splátkového kalendáře pro MUDr. M. Saxovou
c) návrh rozpočtového opatření č. 3/2015
d) záměr obce – prodej pozemku/ části p. č. 589/14 (k.ú. Janoslavice)

e) záměr obce – prodej pozemku/části p. č. 589 (k.ú. Janoslavice)
f) záměr obce – prodej pozemku/části p. č. 1482/2, p. č. 1482/3 (k.ú. Rohle)
g) záměr obce – prodej pozemku/části p. č. 589/5 (k.ú, Janoslavice)
h) záměr obce – prodej pozemku/části p. č. 217/4 (k.ú, Janoslavice)
ch) záměr obce – prodej pozemku/části p. č. 1482/1 (k.ú. Rohle)
i) záměr obce – prodej pozemku/části p. č. 1482/1 (k.ú. Rohle)
j) SDH Rohle – přijetí dotace z KÚ
k) SDH Rohle - spolufinancování obce ve výši min. 60% z celkových nákladů na účel
l) SDH Rohle - znění veřejnoprávní smlouvy
m) soupis majetku obce k vyřazení
n) Program rozvoje obce
o) účetní odpisový plán pro rok 2015
p) dodatek ke smlouvě o zajištění knihovnických a informačních služeb
q) záměr o podání dotace na opravu kapličky v místní části Nedvězí
r) záměr vypovězení smlouvy s firmou Energie pod kontrolou
s) úprava obecní vyhlášky ve věci pronájmu tělocvičny
t) žádost o povolení výjimky z počtu dětí na šk. rok 2015/2016
u) žádost RC Rohlíček o dotaci
v) žádost skupiny Scream Live o dotaci
w) navržené členy kulturní komise - Atanasia Fialová, Petra Koppová, Jana Pastorková, Mirka Suralová,
Tereza Tichá
č. usnesení 7/33
ZO ukládá:
a) na základě zákona č. 128/2000 o obcích úkol pro zastupitele MUDr. A. Kutálka
b) na základě zákona č. 128/2000 o obcích úkol pro zastupitele Ing. P. Kutálka
c) na základě zákona č. 128/2000 o obcích úkol pro zastupitelku E. Petrášovou
d) na základě zákona č. 128/2000 o obcích úkol pro zastupitele Mgr. T. Michálka
č. usnesení 7/34
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
a) připomínky k zápisu z 19. 3. 2015

Č. usnesení 7/35
Zastupitelstvo obce určuje:
a) ověřovatele zápisu: Marie Schmidlová, Martin Šindelář
Č. usnesení 7/36
Zastupitelstvo obce volí:
a) návrhovou komisi ve složení: Roman Kopp
zapsala: Mgr. Eva Vachutková

Ověřovatelé zápisu
Marie Schmidlová

Mgr. Tomáš Michálek - starosta

Martin Šindelář

