Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Rokytnice nad Rokytnou, č. 39 ze dne
21.12.2009
Místo konání: Úřad městyse Rokytnice nad Rokytnou, kancelář starosty
Zahájení zasedání dne 21.12.2009 v 18:00 hod.
Počet přítomných členů ZM: 13
Josef Herbrych, Jan Blaţek, Jaroslav Blaţek, Jan Kostelník, Martin Špaček, Mgr. Aleš Chaloupka, František Dokulil,
Stanislav Fendrych, , Miroslav Dolák, Ing. Věra Václavková, Mgr.Olga Marková, 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, ţe zasedání ZM je schopno se usnášet,
Schválení programu jednání ZM a určení ověřovatelů:
a) starosta přečetl navrţeným program jednání, poţádal o jeho o případné doplnění a vyzval k hlasování:
Pro 13, proti 0, zdrţel se 0
b) navrhl
ověřovatele zápisu
Martina Špačka a Františka Hobzu
a vyzval k hlasování o schválení
ověřovatelů,
Pro 13, proti 0. zdrţel 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
Projednání návrhu Romana Fendrycha k prodeji kina
Projednání Změny č.3 ÚPD
Seznámení s podanými ţádostmi o finanční podporu veřejně prospěšných projektů
Seznámení se sloţením inventarizačních kmisí
Zajištění Vánočního dostaveníčka
Různé – schválení rozpočtového provizoria na rok 2010, schválení rozpočtových opatření
Závěr
b) jako ověřovatele zápisu

Martina Špačka a Františka Hobzu
Jednání ZO dále pokračovalo dle schváleného programu:

2. Projednání návrhu Romana Fendrycha k prodeji kina
Starosta seznámil zastupitele s návrhem ceny Romana Fendrycha k odprodeji kina a části přilehlého pozemku ve
výši 1300 000,- Kč .
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM souhlasí s rozložením platby na 5 let za předpokladu, že prodejní cena bude 1 500 000,- Kč
Pro12, proti 0 zdrţel se 1 (Stanislav Fendrych)
Usnesení č.39/2/ 09 :
Zastupitelstvo počtem 12 hlasů souhlasí s rozložením platby na 5 let za předpokladu, že prodejní cena bude
1 500 000,- Kč.

3. Změny č. 3 Územně plánovací dokumentace obce
Starosta seznámil s provedenými úkony v projednání Změny č. 3 ÚPD
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM A. bere na vědomí:
a) odůvodnění Změny č. 3 ÚPD zpracovaného pořizovatelem
b) posouzení návrhu Změny č.3 územního plánu krajským úřadem

c) vyhodnocení stanovisek a připomínek ze společného jednání o návrhu Změny č. 3 územního plánu obce a návrhy na
jejich řešení v souladu s ustanovením §50 zák.č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon)
d) vyhodnocení stanovisek a připomínek, námitek z řízení o návrhu Změny č.3 územního plánu obce a návrhy na jejich
řešení v souladu s ustanovením §52 a §53 stavebního zákona.
ZM B vydává:
Změnu č. 3 územního plánu Rokytnice nad Rokytnou formou opatření obecné povahy v souladu s ustanovením § 54
odst. 2 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších
předpisů.
Pro 13 proti 0 zdrţel se 0
Usnesení č.39/3/ 09 :
ZM počtem 13 hlasů
A. bere na vědomí:
a) odůvodnění Změny č. 3 ÚPD zpracovaného pořizovatelem
b) posouzení návrhu Změny č.3 územního plánu krajským úřadem
c) vyhodnocení stanovisek a připomínek ze společného jednání o návrhu Změny č. 3 územního plánu obce a návrhy
na jejich řešení v souladu s ustanovením §50 zák.č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon)
d) vyhodnocení stanovisek a připomínek, námitek z řízení o návrhu Změny č.3 územního plánu obce a návrhy na
jejich řešení v souladu s ustanovením §52 a §53 stavebního zákona.
B vydává:
Změnu č. 3 územního plánu Rokytnice nad Rokytnou formou opatření obecné povahy v souladu s ustanovením § 54
odst. 2 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších
předpisů.

4. Seznámení s podanými žádostmi o podporu veřejně prospěšných projektů
Starosta informoval ZM o podaných ţádostech o podporu veřejně prospěšných projektů. Rovněţ seznámil
zastupitele s pozdním předloţením ţádosti Tělocvičné jednoty Sokol Rokytnice.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí stav podaných žádostí o podporu veřejně prospěšných projektů
promíjí pozdní podání žádosti Tělocvičné jednoty Sokol Rokytnice nad Rokytnou
schvaluje pořevedení případného zůstatku nevyčerpaných prostředků podpory roku 2009 do roku 2010
Pro 13 proti 0 zdrţel se 0
Usnesení č.39/4/ 09 :
ZM počtem 13 hlasů bere na vědomí stav podaných žádostí o podporu veřejně prospěšných projektů
promíjí pozdní podání žádosti Tělocvičné jednoty Sokol Rokytnice nad Rokytnou
schvaluje převedení případného zůstatku nevyčerpaných prostředků podpory roku 2009 do roku 2010

5.Projednání inventur
Starosta seznámil ZM se sloţením inventarizační komise
Hlavní komise: Martin Špaček, Petr Nováček, František Hobza
ZŠ, MŠ, ŠJ: Mgr. Chaloupka, Mgr. Halámek
Vnitřní správa: Dokuli, Dolák, Fendrych
Hasiči + kino: Ing. Václavková, Blaţek Jaroslav, Kašpárek Milan
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí složení inventarizační komise
Pro 13 proti 0 zdrţel se 0

Usnesení č.39/5/ 09 :

ZM počtem 13 hlasů bere na vědomí složení inventarizační komise

6. Zajištění Vánočního dostaveníčka
Starosta seznámil ZM s přípravou Vánočního dostaveníčka a jeho personálním zajištěním
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí zajištění Vánočního dostaveníčka
Pro 13 proti 0 zdrţel se 0
Usnesení č.39/6/ 09 :
ZM počtem 13 hlasů bere na vědomí zajištění Vánočního dostaveníčka

7. Různé
a) Starosta seznámil zastupitele s dopisem OÚ Ţeletava k úhradě ztráty spoje č. 12 a 15 linky Třebíč Ţeletava.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM souhlasí se zachováním spoje 12 a 15 linky Třebíč - Ţeletava pro rok 2010
Pro 13 proti 0 zdrţel se 0
Usnesení č.39/7a)/ 09 :
ZM počtem 13 hlasů souhlasí se zachováním spoje 12 a 15 linky Třebíč - Želetava pro rok 2010
b) Martin Špaček seznámil ZM s podáním poptávky na přestavbu poţárního vozidla IVECO
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí podání poptávky na přestavbu vozidla IVECO
Pro 13 proti 0 zdrţel se 0
Usnesení č.39/7b/ 09 :
ZM počtem 13 hlasů bere na vědomí podání poptávky na přestavbu vozidla IVECO.
c) Miroslav Dolák přednesl ţádost Tělocvičné jednoty Sokol Rokytnice o mimořádný příspěvek do silvestrovské
tomboly.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje mimořádný příspěvek do silvestrovské tomboly TJ Sokol ve výši 3000,- Kč
Pro 13 proti 0 zdrţel se 0
Usnesení č.39/7c/ 09 :
ZM

počtem 13 hlasů mimořádný příspěvek do silvestrovské tomboly TJ Sokol ve výši 3000,- Kč

d) Starosta předloţil ZM rozpočtová opatření č. 525,526,527,528 a 529, týkající se dotace na hasiče, CZECHPOINT
VPP a úpravu v paragrafech a poloţkách a ÚZ Czechpoint
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 525,526,527,528 a 529
Pro 13 proti 0 zdrţel se 0

Usnesení č.39/8d/ 09 :
ZM počtem 13 hlasů schvaluje rozpočtová opatření č. 525,526,527,528 a 529
e) ZM projednalo rozpočtové provizorium na rok 2010 v tomto rozsahu: Výdaje roku 2010 budou do doby schválení
rozpočtu na rok 2010 prováděny měsíčně maximálně do výše 1/12 výdajů roku 2009.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2010 v tomto rozsahu: Výdaje roku 2010 budou do doby schválení
rozpočtu na rok 2010 prováděny měsíčně maximálně do výše 1/12 výdajů roku 2009.
Pro 13 proti 0 zdrţel se 0
Usnesení č.39/8e/ 09 :
ZM počtem 13hlasů schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2010 v tomto rozsahu: Výdaje roku 2010 budou do
doby schválení rozpočtu na rok 2010 prováděny měsíčně maximálně do výše 1/12 výdajů roku 2009.

Starosta poděkoval za účast všem přítomným a zasedání ZM v 21:30 hod. ukončil.
Zápis vyhotovil Josef Herbrych dne 29.12.2009

……………………..
místostarostka

……………………
starosta

Ověřovatelé:
……………………………………….

……………………………………. .

