Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Růžená
č. 23/2021
konané dne 18. 12. 2021 v 18 hodin
v zasedací místnosti OÚ Růžená
1. Zahájení

Dobrý večer, vítám Vás na dnešním zasedání zastupitelstva obce Růžená. Konstatuji, že zasedání
zastupitelstva je dle zákona usnášení schopné. Hlasování bude probíhat veřejně, a to zvedáním ruky.
Jmenuji zapisovatelku dnešního zasedání Ing. Novákovou a ověřovatele pana Polednu a pana Cirhana.

2. Kontrola zápisu a usnesení z předešlého zasedání
Prohlašuji, že zápis z minulého zasedání byl předložen zastupitelstvu obce a následně byl řádně vyvěšen na
úředních deskách a je uložen k nahlédnutí na úřadu obce.

3. Schválení programu zasedání
Navrhuji dnešní program rozšířit o body 7 – Žádost linky Střed a 8 dodatek smlouvy FCC Dačice. Souhrnně
na dnešním programu je:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Zahájení
Kontrola zápisu a usnesení z předešlého zasedání
Schválení programu zasedání
Schválení rozpočtu na rok 2022
Schválení střednědobého rozpočtu na 2022-2026
Rozpočtová opatření
Žádost linky Střed
FCC Dačice - dodatek

9)

Různé

10)
Usnesení a závěr
Dávám hlasovat o schválení programu včetně jeho rozšíření

Pro

6

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 3: Program zasedání byl schválen, včetně jeho rozšíření.
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4. Schválení rozpočtu na rok 2022
Zastupitelům byl předložen návrh rozpočtu na rok 2022. Rozpočet je navrhnutý jako schodkový. Důvodem jsou
naplánované investice na opravy – ZŠ a komunikace, a pořízení DA pro SDH. Nejsou zahrnuté případné příjmy
z dotací. Navíc pokud některé dotace nedostaneme, investiční akce se nebudou realizovat.

Dávám hlasovat:
Pro

6

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Růžená schvaluje rozpočet na rok 2022.

5.

Schválení střednědobý rozpočet na 2022-2026

Zastupitelům byl předložen střednědobý výhled na rozpočet pro roky 2022-2026
Dávám hlasovat

Pro

6

Proti

0

Zdržel se 0

Usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Růžená schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2026.

6. Rozpočtová opatření č.3
Rozpočtová opatření týkající se účetních operací v letošních roce. Z důvodu špatně stanovených rozpočtových
položek, se musí udělat několik úprav. Z toho důvodu musíme schválit souhrnné rozpočtové opatření.

Pro

6

Proti

0

Zdržel se 0

Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce Růžená schvaluje rozpočtové opatření č.3

7. Žádost linky Střed
Každý rok nezisková společnost, která zabezpečuje provoz linky, žádá o příspěvek ve výši 1,-Kč za občana. U
nás tento příspěvek je ve výši 345 Kč.

Pro

6

Proti

0

Zdržel se 0

Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 345 Kč.
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8. FCC Dačice – dodatek smlouvy – ceny na rok 2022
Na začátku prosince společnost FCC zaslala ceny vývozů na rok 2022, došlo k navýšení cen o cca 6-7 %, někde
i 10-12 %. Je zapotřebí v roce 2022 spočítat náklady na vývoz komunálního odpadu a popřemýšlet o navýšení
cen poplatku na rok 2023.
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

9. Různé
-

V týdnu jsme podali obě žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj – první na opravu třídy ZŠ a druhá
dotace na opravu komunikace. Výsledek se dozvíme v květnu 2022. A dotace se můžou proinvestovat
až do roku 2023.

-

V lednu 2022 budeme podávat další dotaci (možno na veřejné budovy, zeleň, veřejná prostranství,
apod.) – musíme se dohodnout, do čeho bychom eventuálně investovali. Pravděpodobně na opravu
WC v KD a na herní prvky pro dětské hřiště výše dotace je zde 80%.

-

A co oprava školky - dotace? Oprava se ekonomicky nevyplatí, lepší možnost je školku zbourat a
vystavět znovu. Zkusíme požádat o dotace z evropských fondů a přes hygienu si vyžádat posudek na
nevyhovující stav, který by nám mohl pomoci. V tuto chvíli máme prvotní skici a máme domluvené
vyhotovení projektu.

-

Bude v budoucnu dostatek dětí do školky? – máme zažádáno o územní studii a plánujeme nové
parcely, tudíž se výhledově je šance na mladé rodiny s dětmi. A nová školka by mohla „přitáhnout“ více
dětí z okolí.

-

Stav vody se bude zapisovat v poslední týdnu v prosinci. Následně leden/únor by se vybíralo. Zároveň
od ledna 2022 rušíme veškeré zálohy na vodu z důvodu administrativní a účetní náročnosti.

-

V jakém stavu je plánování kanalizace a čističky? – příští týden přijede projektant, který předloží návrhy,
kudy kanalizaci vést, apod.
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10. Usnesení a závěr
Konstatuji, že všechny body schváleného programu zasedání zastupitelstva obce byly projednány a
žádný ze zastupitelů již nenavrhuje doplnění zasedání zastupitelstva obce o další bod a tímto ukončuji
toto zasedání a přeji všem hezký večer.

Zapisovatelka: Ing. Martina Nováková:

…………………………………….

Starosta obce: Martin Široký

…………………………………….

Místostarosta obce: Zdeněk Mezera

…………………………………….

Místostarosta obce: Pavel Maryška

……………………………………..

Zápis ověřen dne:

19. 12. 2021

Ověřovatelé zápisu:
Jan Poledna

……………………………………..

Josef Cirhan

……………………………………..

Vyvěšeno dne: 19. 12. 2021
Sejmuto dne:

Martin
Široký

Digitálně
podepsal Martin
Široký
Datum:
2021.12.19
10:38:57 +01'00'
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Martin Široký

………………………

Zdeněk Mezera

………………………

Pavel Maryška

……………………….

Martina Nováková

……………………….

Jan Poledna

……………………….

Josef Cirhan

……………………….

Hosté
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
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