Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Rokytnice nad Rokytnou, č. 37 ze dne
29.10.2009
Místo konání: Úřad městyse Rokytnice nad Rokytnou, kancelář starosty
Zahájení zasedání dne 29.10.2009 v 18:00 hod.
Počet přítomných členů ZM: 13
Josef Herbrych, Jan Blažek, Jaroslav Blažek, Jan Kostelník, Martin Špaček, Petr Nováček, , František Dokulil, Stanislav
Fendrych, , Miroslav Dolák, Ing. Věra Václavková, , Karel Vrzal, František Hobza, Jiří Maloušek

1) Zahájení
Starosta Josef Herbrych přivítal přítomné členy ZM a zahájil zasedání ZO :
a) konstatoval řádné svolání zastupitelstva obce
b) podle počtu přítomných členů ZM konstatoval, že zasedání ZM je schopno se usnášet,
Schválení programu jednání ZM a určení ověřovatelů:
a) starosta přečetl navrženým program jednání, požádal o jeho o případné doplnění a vyzval k hlasování:
Pro 13, proti 0, zdržel se 0
b) navrhl ověřovatele zápisu Jan Blažka a Jaroslava Blažka a vyzval k hlasování o schválení ověřovatelů,
Pro 13, proti 0. zdržel se 0.
Usnesení :
Zastupitelstvo počtem 13 hlasů schvaluje:
a) jednání ZM se bude řídit tímto programem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Kontrola úkolů
Projednání záměru prodeje pozemků
Schválení zřizovací listiny ZŠ
Projednání návrhu ceny přípravných prací pro poldr Dolní Dražka
Projednání ceny likvidace TKO podnikatelských subjektů
Různé
Závěr

b) jako ověřovatele zápisu Jana Blažka a Jaroslava Blažka
Jednání ZO dále pokračovalo dle schváleného programu:

2. Informace o plnění úkolů
Starosta seznámil zastupitele se stavem plnění úkolů vzešlých z předchozích jednání zastupitelstva městyse. Byl proveden
výkup pozemků Za Sitonou a objednáno geometrické zaměření lokality, zaměření výškopisu a polohopisu pro parkoviště u
koupaliště, pozemku u kina a oddělení pozemku komunikace Ve Dvoře..
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí stav plnění úkolů
Pro13, proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.37/2/ 09 :
Zastupitelstvo počtem 13 hlasů bere na vědomí stav plnění úkolů

3. Projednání záměru prodeje pozemku p.č. 563/5 , části p.č. 563/9 a části p.č. 563/1 v k.ú.
Rokytnice nad Rokytnou
Starosta seznámil členy zastupitelstva s žádostí p. Kamila Kružíka o odprodej pozemku p.č. 563/5 a části pozemků 563/9
a 563/1 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM souhlasí se záměrem odprodeje pozemků p.č. 563/5 a části pozemku p.č. 563/1 . Zamítá žádost o odprodej části
pozemku p.č. 563/9 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou. (áklady geometrického oddělení části pozemku p.č. 563/1 hradí budoucí
nabyvatel.

Pro 13 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.37/3/ 09 :
ZM souhlasí počtem 13 hlasů se záměrem odprodeje pozemků p.č. 563/5 a části pozemku p.č. 563/1 . Zamítá žádost o
odprodej části pozemku p.č. 563/9 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou. (áklady geometrického oddělení části pozemku p.č. 563/1
hradí budoucí nabyvatel.

4. Projednání zřizovací listiny příspěvkové organizace ZŠ
Starosta seznámil ZM se zněním zřizovací listiny Základní školy a mateřské školy, příspěvkové organizace.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola
Pro 13 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.37/4/ 09 :
ZM počtem 13 hlasů schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola

5. Seznámení s nabídkou firmy KOI9VEST na zajištění přípravy stavby poldru na Dolních
Dražkách
Starosta seznámil ZM s nabídkou firmy KOINVEST na zajištění přípravy poldru na Dolních Dražkách.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje oslovení další firmy pro cenovou nabídku na uvedené práce
Pro 13 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.37/5/ 09 :
ZM počtem 13 hlasů schvaluje oslovení další firmy pro cenovou nabídku na uvedené práce

6. Projednání ceny likvidace TKO pro podnikatelské subjekty
Starosta seznámil ZM s návrhem ceny likvidace TKO pro podnikatelské subjekty ve výši 1500,- Kč za jednu popelnici za rok.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje cenu pro svoz a likvidaci TKO pro podnikatelské subjekty ve výši 1500,- Kč za jednu popelnici za rok
Pro 13 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č.37/6/ 09 :
ZM počtem 13 hlasů cenu pro svoz a likvidaci TKO pro podnikatelské subjekty ve výši 1500,- Kč za jednu popelnici za rok.

7. Různé
a)
Starosta seznámil ZM s rozpočtovými opatřeními 519, 520 a 521 – dotace z kraje Vysočina na kanalizaci, dotace VPP a
úprava v položkách – platba za žáky.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje rozpočtová opatření 519, 520 a 521 – dotace z kraje Vysočina na kanalizaci, dotace VPP a úprava v položkách –
platba za žáky.
Pro 13 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č.37/7a/ 09 :
ZM počtem 14 hlasů schvaluje schvaluje rozpočtová opatření 519, 520 a 521 – dotace z kraje Vysočina na kanalizaci, dotace
VPP a úprava v položkách – platba za žáky.

b)
Starosta seznámil ZM s provedenou předběžnou kontrolou hospodaření městyse ze strany kraje Vysočina a navrhl
odměnu pí. Libuši Sochnové za přípravu podkladů pro kontrolu.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí informace k provedené kontrole a schvaluje odměnu pí. Libuši Sochnové.
Pro 13 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.37/7b/ 09 :
ZM počtem 13 hlasů bere na vědomí informace k provedené kontrole a schvaluje odměnu pí. Libuši Sochnové

c) Pan Karel Vrzal předložil žádost o převedení schváleného příspěvku na taneční zábavu 1.SK na pozdější termín
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM souhlasí s převedením schváleného příspěvku na taneční zábavu 1.SK na pozdější termín
Pro 13 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.36/7c/ 09 :
ZM počtem 13 hlasů souhlasí s převedením schváleného příspěvku na taneční zábavu 1.SK na pozdější termín
d)
Pan Jiří Maloušek upozornil na znečišťování veřejného prostranství a vysokého hluku v nočních hodinách v souvislostí
s podzimními sklizňovými pracemi firmy ADW.

Starosta poděkoval za účast všem přítomným a zasedání ZM v 21:30 hod. ukončil.
Zápis vyhotovil Josef Herbrych dne 3.11.2009

……………………..
místostarostka

……………………
starosta

Ověřovatelé:

……………………………………….

……………………………………. .

