Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Rokytnice nad Rokytnou, č. 41 ze dne
24.2.2010
Místo konání: Úřad městyse Rokytnice nad Rokytnou, zasedací místnost
Zahájení zasedání dne 24.2.2010 v 18:00 hod.
Počet přítomných členů ZM: 13
Host:1
Josef Herbrych, Jan Blaţek, Jaroslav Blaţek, Jan Kostelník, Martin Špaček, Petr Nováček, František Dokulil,
Stanislav Fendrych, , Ing. Věra Václavková, , Karel Vrzal, František Hobza, Mgr Olga Marková, Mgr. Aleš
Chaloupka (dostavil se po projednání bodu č.2)

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 12, proti 0, zdrţel se 0
b) navrhl ověřovatele zápisu Martina Špačka a Petra Nováčka a vyzval k hlasování o schválení ověřovatelů,
Pro 12, proti 0. zdrţel se 0.
Usnesení :
Zastupitelstvo počtem 12 hlasů schvaluje:
a) jednání ZM se bude řídit tímto programem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Projednání návrhu rozpočtu na rok 2010
Projednání výběru dodavatele přestavby poţárního vozidla IVECO
Projednání zapojení ZŠ do sítě Venkovských komunitních škol
Projednání zapojení do projektu Toulky nad Třebíčskem
Projednání ţádosti p. Fendrycha
Projednání příspěvku na ples MAS Podhorácko
Různé
Závěr
b) jako ověřovatele zápisu

Martina Špačka a Petra Nováčka
Jednání ZM dále pokračovalo dle schváleného programu:

2 Projednání návrhu rozpočtu městyse na rok 2010
Návrh rozpočtu byl zveřejněn v době od 29.ledna do 19.února 2010 na internetových stránkách městyse a úřední
desce. Rozpočet se navrhuje jako vyrovnaný ve výši 8 072 400,- Kč
ZM schvaluje pro rok 2010 vyrovnaný rozpočet ve výši 8 072 400,- Kč
Pro12, proti 0 zdrţel se 0
Usnesení č.41/2/ 10 :
Zastupitelstvo počtem 12 hlasů schvaluje pro rok 2010 vyrovnaný rozpočet ve výši 8 072 400,- Kč

3.Projednání výběru dodavatele přestavby požárního vozidla IVECO
Starosta seznámil členy zastupitelstva s provedenými kroky ve věci výběrového řízení na dodavatele přestavby
poţárního vozidla IVECO. Petr Nováček a Martin Špaček seznámili zastupitele s technickou stránkou věci a
navrhovaným řešením dodavatelů. Jako nejvýhodnější nabídka se jeví nabídka firmy ZHT Group s.r.o. Slavíč ve výši
629 000,- Kč. Ohledně sníţení této ceny bylo přistoupeno k pouţití jiného typu signalizačního zařízení, navijáku a
odstranění radiostanice. Přes tato opatření však cena přestavby přesahuje původní hrubý odhad o cca 200 000,- Kč.
Tento rozdíl bude pokryt zčásti rezervou rozpočtu, prodejem vozidla AVIA a rada obce navrhuje konání veřejné sbírky
v termínu od 1.4. do 30.9. 2010.

Starosta přečetl návrh na usnesení:
a)ZM schvaluje firmu ZHT Group, s.r.o., Slavíč, jako dodavatele přestavby požárního vozidla IVECO pro potřeby
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce.
b)ZM schvaluje uspořádání veřejné finanční sbírky pro financování přestavby požárního vozidla IVECO v termínu od
1.4. 2010 do 30.9. 2010.
Pro 13 proti 0 zdrţel se 0
Usnesení č.41/3/ 10 :
a) ZM počtem 13 hlasů schvaluje firmu ZHT Group, s.r.o., Slavíč, jako dodavatele přestavby požárního vozidla
IVECO pro potřeby Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce.
b) ZM počtem 13 hlasů schvaluje uspořádání veřejné finanční sbírky pro financování přestavby požárního vozidla
IVECO v termínu od 1.4. 2010 do 30.9. 2010.

4. Zapojení ZŠ do sítě venkovských komunitních škol
Starosta spolu s ředitelem ZŠ Mgr. Vladimírem Halámkem informoval ZM o moţnosti zapojení školy do sítě
venkovských komunitních škol. V rámci MAS Podhorácko se tohoto projektu účastní ještě školy v Okříškách a Předíně.
Nosným programem této aktivity je celoţivotní vzdělávání dospělých.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje zapojení ZŠ a MŠ Rokytnice nad Rokytnou do sítě venkovských komunitních škol a pověřuje radu
městyse uzavřením potřebných smluv .
Pro 13 proti 0 zdrţel se 0
Usnesení č.41/4/ 10 :
ZM počtem 13 hlasů schvaluje zapojení ZŠ a MŠ Rokytnice nad Rokytnou do sítě venkovských komunitních škol a
pověřuje radu městyse uzavřením potřebných smluv .

5.Projednání zapojení do projektu Toulky nad Třebíčskem
Během lednového zastupitelstva byli zastupitelé seznámeni s nabídkou AERO Vydavatelství na zveřejnění leteckých
fotografií městyse v knize Toulky nad Třebíčskem. Cena prezentace v rozsahu 2 x A4 je 17 250,- Kč + 10% DPH
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM souhlasí se zveřejněním prezentace městyse v projektu Toulky nad Třebíčskem
Pro 13 proti 0 zdrţel se 0
Usnesení č.41/5/ 10 :
ZM počtem 13 hlasů souhlasí se zveřejněním prezentace městyse v projektu Toulky nad Třebíčskem

6. Projednání žádosti p. Romana Fendrycha
a) Pan Roman Fendrych ţádá o přemístění kontejnerů na tříděný odpad od budovy kina
b) Dále ţádá o projednání uţívání veřejného prostranství provozovateli pouťových atrakcí
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM a) souhlasí s přemístěním kontejnerů k plechovému oplocení tenisového kurtu
b)upozorní provozovatele pouťových atrakcí o změně vlastnictví k budově kina a skutečnosti, že v prostoru před
budovou kina nebude povoleno umístění atrakcí ani technického zázemí.
Pro 13 proti 0 zdrţel se 0
Usnesení č.41/6/ 10 :
ZM počtem 13 hlasů
a) souhlasí s přemístěním kontejnerů k plechovému oplocení tenisového kurtu
b)upozorní provozovatele pouťových atrakcí o změně vlastnictví k budově kina a skutečnosti, že v prostoru před
budovou kina nebude povoleno umístění atrakcí ani technického zázemí.

7. Projednání příspěvku do tomboly plesu MAS Podhorácko
Starosta seznámil ZM s ţádostí o poskytnutí příspěvku na tombolu plesu MAS Podhorácko ve výši 1000,- Kč
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje příspěvek do tomboly plesu MAS Podhorácko ve výši 1000,Pro 13 proti 0 zdrţel se 0
Usnesení č.41/7/ 10 :
ZM počtem 11 hlasů schvaluje příspěvek do tomboly plesu MAS Podhorácko ve výši 1000,- Kč

8. Různé
a) Starosta seznámil zastupitele s výsledkem kontroly hospodaření za rok 2010- bez závad
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí.
b) Zastupitelstvo projednalo objednání hudby na folkový večer 3.července 2010 a vybralo hudební skupinu Fleret
c) Byl vybrán návrh barevného řešení fasády budovy radnice pro zpracovávaný projekt zateplení budovy. Bylo
přikloněno k verzi „A“
e) Starosta předloţil ZM k nahlédnutí návrh řešení sítí v obytné lokalitě „Za Sitonou“
f) Starosta informoval ZM o zařazení projektu „Ţijme bez bariér“ (výtah k budově OÚ) do ţádostí o dotaci v rámci
MAS Podhorácko.
g) ZM projednalo závěrečné vyhodnocení pro přiznání příspěvku TJ Sokol Rokytnice na úpravu starých kabin a
rozhodlo se nepřiznat tento příspěvek z důvodu nerealizování prací.
Návrh usnesení: ZM nepřiznává příspěvek na rekonstrukci kabin z důvodu nerealizování prací
Pro 12 proti 0 zdrţel se 1 (Mgr. Chaloupka)
Usnesení č.41/8g/ 10 :
ZM počtem 12 hlasů rozhodlo nepřiznat příspěvek na rekonstrukci kabin z důvodu nerealizování prací

Starosta poděkoval za účast všem přítomným a zasedání ZM v 20:30 hod. ukončil.
Zápis vyhotovil Josef Herbrych dne 25.2.2010

……………………..
místostarostka

……………………
starosta

Ověřovatelé:
……………………………………….

……………………………………. .

