Digitální podpis,
Josef Herbrych

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Rokytnice nad Rokytnou, č. 38 ze dne
25.11.2009

Místo konání: Úřad městyse Rokytnice nad Rokytnou, kancelář starosty
Zahájení zasedání dne 25.11.2009 v 18:00 hod.
Počet přítomných členů ZM: 14
Josef Herbrych, Jan Blažek, Jaroslav Blažek, Jan Kostelník, Martin Špaček, Petr Nováček, Mgr. Aleš Chaloupka,
František Dokulil, Stanislav Fendrych, , Miroslav Dolák, Ing. Věra Václavková, Mgr.Olga Marková, Karel Vrzal,
František Hobza

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 14, proti 0, zdržel se 0
b) navrhl
ověřovatele zápisu
Miroslava Doláka a Jana Kostelníka
a vyzval k hlasování o schválení
ověřovatelů,
Pro 14, proti 0. zdržel se 0.
Usnesení :
Zastupitelstvo počtem 14 hlasů schvaluje:
a) jednání ZM se bude řídit tímto programem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Kontrola úkolů
Projednání prodejní ceny kina
Projednání prodeje pozemku p.č. 563/5 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou
Projednání akcí roku 2010
Příprava rozpočtu 2010
Projednání vyhlášení termínu pro předkládání žádostí na finanční podporu prospěšných projektů
Různé
Závěr
b) jako ověřovatele zápisu Miroslava Doláka a Jana Kostelníka
Jednání ZO dále pokračovalo dle schváleného programu:

2. Kontrola úkolů
Starosta seznámil zastupitele se stavem plnění úkolů vzešlých z předchozích jednání zastupitelstva městyse.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí stav plnění úkolů
Pro14, proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.38/2/ 09 :
Zastupitelstvo počtem 14 hlasů bere na vědomí stav plnění úkolů

3.Projednání prodejní ceny kina
Starosta seznámil členy zastupitelstva s vypracovanými odhady ceny budovy kina a s částkou, kterou za tuto
budovu nabídl pan Roman Fendrych. S aktuálně nabízenou cenou ZM nesouhlasí a přes velký rozdíl mezi oběma
odhady ceny nemovitosti navrhuje prodejní cenu objektu kina včetně odděleného sousedního pozemku ve výši
1 500 000,- Kč.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM navrhuje prodejní cenu budovy kina včetně odděleného sousedního pozemku ve výši 1 500 000,- Kč

Pro 13 proti 0 zdržel se 1 (Stanislav Fendrych)
Usnesení č.38/3/ 09 :
ZM počtem 13 hlasů
výši 1 500 000,- Kč

souhlasí s návrhem prodejní ceny budovy kina včetně odděleného sousedního pozemku ve

4.Projednání prodeje pozemku p.č. 563/5 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou
Starosta informoval ZM o žádosti p. Kamila Kružíka, Rokytnice nad Rokytnou 276 o odkoupení pozemku p.č.
563/5 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou o výměře 47 m2 za cenu 60,-Kč/m2. Záměr prodeje pozemku byl řádně zveřejněn
na úřední desce.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje záměr prodej pozemku p.č. 563/5 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou o výměře 47 m2 panu Kamilu
Kružíkovi, Rokytnice nad Rokytnou 276 za cenu 60,- Kč/m2
Pro 14 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.38/4/ 09 :
ZM počtem 14 hlasů ZM schvaluje záměr prodej pozemku p.č. 563/5 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou o výměře 47
m2 panu Kamilu Kružíkovi, Rokytnice nad Rokytnou 276 za cenu 60,- Kč/m2

5.Projednání akcí roku 2010
Starosta seznámil ZM s návrhem investičních akcí k zařazení do výběru k přípravě investic roku 2010. Jedná se o tyto
akce: .
Zemní práce pro přípojky kanalizace
Rekonstrukce školní jídelny
Výtah v budově úřadu
Úprava školní zahrady
Přestavba hasičského auta
Oprava plotu u školky
Opravy komunikací
Úprava prostranství od sokolovny k ČOV
V následující diskusi zastupitelé vybrali pro přípravu investic roku 2010 tyto tři akce v pořadí:
1. Zemní práce pro přípojky kanalizace
2. Přestavba hasičského auta
3. Výtah v budově úřadu
Vlastní realizace v uvedeném pořadí bude závislá na objemu volných finančních prostředků.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje pořadí pro přípravu investičních akcí roku 2010 takto
1. Zemní práce pro přípojky kanalizace
2. Přestavba hasičského auta
3. Výtah v budově úřadu
Pro 14 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.38/5/ 09 :
ZM počtem schvaluje pořadí pro přípravu investičních akcí roku 2010 takto
1. Zemní práce pro přípojky kanalizace
2. Přestavba hasičského auta
3. Výtah v budově úřadu

6.Příprava rozpočtu na rok 2010
Starosta seznámil ZM s pracovním návrhem rozpočtu pro rok 2010

Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí pracovní návrh rozpočtu na rok 2010
Pro 14 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.38/6/ 09 :
ZM počtem 14 hlasů bere na vědomí pracovní návrh rozpočtu na rok 2010

7. Vyhlášení termínu pro podání žádostí o finanční podporu veřejně prospěšných akcí
Dle schválených Směrnic pro poskytování podpory veřejně prospěšným projektům se v termínu do 15.12. předkládají
tyto žádosti.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městyse Rokytnice nad Rokytnou vyhlašuje v souladu se Směrnicemi pro poskytování finanční podpory
prospěšným projektům příjem těchto žádostí na Úřadu městyse Rokytnice nad Rokytnou v termínu
do 15.12.2009
Oblasti podpory:
 Sportovní aktivity
 Společenské,kulturní a vzdělávací aktivity
 Materiálně technické vybavení pro volný čas
 Pravidelná soutěžní činnost
Pro 14 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.38/7/ 09 :
ZM počtem 14 hlasů
vyhlašuje v souladu se Směrnicemi pro poskytování finanční podpory prospěšným projektům příjem těchto žádostí na
Úřadu městyse Rokytnice nad Rokytnou v termínu
do 15.12.2009
Oblasti podpory:
 Sportovní aktivity
 Společenské,kulturní a vzdělávací aktivity
 Materiálně technické vybavení pro volný čas
 Pravidelná soutěžní činnost

8.Různé
a) Starosta seznámil ZM s úpravami rozpočtu č. 522,523,524, spočívajícími v přijetí dotací na VPP, bezdrátový rozhlas
a výstavbu kanalizace
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje úpravy rozpočtu č. 522,523,524
Pro 14 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.38/8a/ 09 :
ZM počtem 14 schvaluje úpravy rozpočtu č. 522,523,524
b) ZM projednalo připomínky občanů ke slyšitelnosti veřejného rozhlasu
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje osazení vysílacího hnízda v Nové ulici a dvou vnitřních přijímačů v místech se špatnou slyšitelností
(M.Dolák, Milan Hlouch)
Pro 14 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.38/8b/ 09 :

ZM počtem 14 hlasů schvaluje osazení vysílacího hnízda v Nové ulici a dvou vnitřních přijímačů v místech se
špatnou slyšitelností (M.Dolák, Milan Hlouch)

c) Starosta informoval o žádosti Stanislava a Lucie Fendrychových o odkoupení části pozemku p.č. 816/4 v k.ú.
Rokytnice nad Rokytnou (ulička mezi prodejnou JMB a domem č.p. 9)
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 816/4 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou
Pro 13 proti 0 zdržel se 1 (Stanislav Fendrych)
Usnesení č.36/8c/ 09 :
ZM

počtem 14 hlasů

schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 816/4 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou

d) Starosta předložil ZM žádost pana Richarda Trnavského paní Evy Ježkové o odprodej pozemků p.č. 23/2 a 23/4
v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou, na kterých stojí stavby garáží ve vlastnictví zmíněných žadatelů
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 23/2 a 23/4 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou
ZM ukládá starostovi městyse vyzvání ostatních vlastníků garáží, postavených na pozemcích Městyse Rokytnice nad
Rokytnou, k jejich odkoupení
Pro 14 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.38/8d/ 09 :
ZM počtem 14 hlasů schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 23/2 a 23/4 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou
- ukládá starostovi městyse vyzvání ostatních vlastníků garáží, postavených na pozemcích Městyse Rokytnice
nad Rokytnou, k jejich odkoupení
d) ZM projednalo přípravu setkání seniorů dne 28.11.2009

Starosta poděkoval za účast všem přítomným a zasedání ZM v 20:00 hod. ukončil.
Zápis vyhotovil Josef Herbrych dne 26.11.2009

……………………..
místostarostka

……………………
starosta

Ověřovatelé:
……………………………………….

……………………………………. .

