Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Rokytnice nad Rokytnou, č. 40 ze dne
27.1.2010
Místo konání: Úřad městyse Rokytnice nad Rokytnou, kancelář starosty
Zahájení zasedání dne 27.1.2010 v 18:00 hod.
Počet přítomných členů ZM: 11
Host:1
Josef Herbrych, Jan Blažek, Jaroslav Blažek, Jan Kostelník, Martin Špaček, Petr Nováček, František Dokulil,
Stanislav Fendrych, , Ing. Věra Václavková, , 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 11, proti 0, zdržel se 0
b) navrhl
ověřovatele zápisu
Stanislava Fendrycha a Karla Vrzala
a vyzval k hlasování o schválení
ověřovatelů,
Pro 11, proti 0. zdržel se 0.
Usnesení :
Zastupitelstvo počtem 11 hlasů schvaluje:
a) jednání ZM se bude řídit tímto programem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Prezentace vydavatelské firmy AERO
Projednání prodeje budovy kina a přilehlého pozemku p.č. 237
Projednání výše poplatku za TKO za rok 2010
Příprava rozpočtu na rok 2010
Projednání výsledku inventu
Různé
Závěr
b) jako ověřovatele zápisu Miroslava Doláka a Jana Kostelníka
Jednání ZM dále pokračovalo dle schváleného programu:

2. Prezentace firmy AERO
Zástupci vydavatelství Aero seznámili ZM s nabídkou umístění leteckých fotografií a prezentace obce v publikaci
„ Toulky nad Třebíčskem“. Cena za umístění v publikaci je 10000,- Kč za 1 x A4 nebo 17250,- Kč za 2xA4
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí nabídku firmy AERO vydavatelství k umístění prezentace obce v publikaci „Toulky nad
Třebíčskem“
Pro11, proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.40/2/ 10 :
Zastupitelstvo počtem 11 hlasů bere na vědomí nabídku firmy AERO vydavatelství k umístění prezentace obce
v publikaci „Toulky nad Třebíčskem“

3.Projednání prodejní ceny kina
Starosta seznámil členy zastupitelstva s provedenými kroky ve věci jednání o prodeji budovy kina na pozemku
p.č. 128 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou a pozemku p.č. 237 dle GP č. 382-7475/2009 ze dne 5.1.2010. Záměr prodeje
byl zveřejněn na úřední desce od 5.10.2009 do 21.10.2009. Poté probíhala jednání se zájemcem , panem Romanem
Fendrychem. Na základě požadavků ZM a jednání s p. Romanem Fendrychem se stanovila prodejní cena 1 500 000,Kč s rozložením splátek na 5 let.

Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje prodej budovy kina na pozemku p.č. 128 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou a pozemku p.č. 237 dle GP
č. 382-7475/2009 ze dne 5.1.2010 panu Romanu Fendrychovi za prodejní cenu 1 500 000,- Kč. Cena bude uhrazena
v pěti stejných částkách v následujícím období pěti let, počínaje rokem 2010.
ZM pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy
ZM ukládá zapracovat do kupní smlouvy předkupní právo pro Městys Rokytnice nad Rokytnou
Pro 11 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.40/3/ 10 :
ZM počtem 11 hlasů schvaluje prodej budovy kina na pozemku p.č. 128 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou a
pozemku p.č. 237 dle GP č. 382-7475/2009 ze dne 5.1.2010 panu Romanu Fendrychovi za prodejní cenu 1 500 000,Kč. Cena bude uhrazena v pěti stejných částkách v následujícím období pěti let, počínaje rokem 2010.
pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy
ukládá zapracovat do kupní smlouvy předkupní právo pro Městys Rokytnice nad Rokytnou

4.Projednání poplatku za TKO
Starosta informoval ZM o výši nákladů na sběr, svoz, ukládání a likvidaci TKO za rok 2009. Celkové náklady
činily 508 299,- Kč. Výše nákladů byla v loňském roce negativně ovlivněna zejména špatnou situací na trhu
s druhotnými surovinami. Náklady na jednoho obyvatele tedy činily 571,- Kč.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje i přes zvýšené náklady na likvidaci TKO pro rok 2010 poplatek ve výši 450,- Kč za osobu a rok
Pro 11 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.40/4/ 10 :
ZM počtem 11 hlasů schvaluje i přes zvýšené náklady na likvidaci TKO pro rok 2010 poplatek ve výši 450,- Kč za
osobu a rok

5.Projednání návrhu rozpočtu na rok 2010
Starosta seznámil ZM s návrhem rozpočtu městyse na rok 2010. Rozpočet je sestavený jako vyrovnaný ve výši
8 072 400,- (viz příloha1). V příjmové stránce je uvažováno s příjmy max. ve výši skutečnosti loňského roku.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM souhlasí se zveřejněním návrhu rozpočtu městyse pro rok 2010
Pro 11 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.40/5/ 10 :
ZM počtem 11 hlasů souhlasí se zveřejněním návrhu rozpočtu městyse pro rok 2010

6.Projednání inventur za rok 2009
Starosta seznámil zastupitele s projednáním inventur majetku za rok 2009. Nebyly zjištěny rozdíly
mezi skutečností a evidovaným majetkem
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí výsledek inventur za rok 2009
Pro 11 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.40/6/ 10 :
ZM počtem 11 hlasů bere na vědomí výsledek inventur za rok 2009

7. Různé
a) Starosta seznámil ZM s návrhem rady na poskytnutí příspěvků na podporu veřejně prospěšných akcí.Po dikusi
k jednotlivým položkám byla přiznána podpora dle přiložené tabulky( Příloha 2)

Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM souhlasí s přiznáním finanční podpory pro veřejně prospěšné akce na rok 2010 dle tabulky Příloha 2
Pro 11 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.40/7a/ 10 :
ZM počtem 11 hlasů souhlasí s přiznáním finanční podpory pro veřejně prospěšné akce na rok 2010 dle tabulky
Příloha 2
b) Starosta seznámil ZM s žádostí o poskytnutí příspěvku Charitě Třebíč pro rok 2010
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje příspěvek Charitě Třebíč pro rok 2010 ve výši 5 000,- Kč
Pro 11 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.40/7b/ 10 :
ZM počtem 11 hlasů schvaluje příspěvek Charitě Třebíč pro rok 2010 ve výši 5 000,- Kč
c) ZM projednalo prodej pozemků p.č. 23/2 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou paní Evě Ježkové, Rokytnice nad
Rokytnou 55 a pozemku p.č. 23/4 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou Richardu Trnavskému a Evě Trnavské, Rokytnice
nad Rokytnou 192 za cenu 60,- Kč m2.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemků p.č. 23/2 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou paní Evě Ježkové, Rokytnice nad Rokytnou
55 a pozemku p.č. 23/4 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou Richardu Trnavskému a Evě Trnavské, Rokytnice nad Rokytnou
192 za cenu 60,- Kč m2.
Pro 11 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.40/7c/ 09 :
ZM počtem 11 hlasů schvaluje prodej pozemků p.č. 23/2 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou paní Evě Ježkové,
Rokytnice nad Rokytnou 55 a pozemku p.č. 23/4 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou Richardu Trnavskému a Evě
Trnavské, Rokytnice nad Rokytnou 192 za cenu 60,- Kč m2.
d) Starosta informoval o žádosti Marie a Miroslava Šafránkových o odkoupení pozemku p.č. 122/4 v k.ú. Rokytnice
nad Rokytnou a Antonína a Marie Novákových o odkoupení pozemku p.č. 122/5 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemků p.č. 122/4 a 122/5 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou
Pro 11 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.40/7d/ 09 :
e) Starosta předložil ZM návrh na podání dotace z POVV na přestavbu hasičského vozidla IVECO
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje podání dotace z POVV na přestavbu hasičského vozidla IVECO
Pro 11 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.40/7e/ 09 :
ZM počtem 11 hlasů schvaluje podání dotace z POVV na přestavbu hasičského vozidla IVECO
f) Starosta informoval ZM o stavu podaných žádostí z dotací MAS
g) Starosta informoval ZM o pořádání Koštu pálenek na Sádku

h) Starosta seznámil ZM se stavem podaných nabídek na přestavbu hasičského vozidla IVECO a provedení otevření
obálek.

Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje komisi pro vyhodnocení nabídek a otevírání obálek ve složení: Dokulil, Špaček, Nováček, Herbrych.
Otevírání obálek proběhne ve středu 3.2.2010 v 17:00.
Pro 11 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.40/7h/ 09 :
ch) Karel Vrzal upozornil ZM na nebezpečí sesuvu půdy za garážemi na Dolních Dražkách. V době výstavby garáží
došlo jednotlivými stavebníky k odtěžení a nezajištění svahu a vlivem eroze dochází k dalšímu zhoršování jeho
stability.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
Starosta prověří rozsah a způsob provedených prací v souladu s povoleními jednotlivých garáží.
Pro 11 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.40/7ch/ 09 :
ZM počtem 11 hlasů
jednotlivých garáží.

i)

pověřuje starostu k prověření rozsahu a způsob provedených prací v souladu s povoleními

ZM po posouzení a seznámení se s nabídkou firmy AERO vydavatelství bude v příští schůzi jednat o
přistoupení k projektu „Toulky nad Třebíčskem“

j) Zastupitelstvo projednalo žádost Antonína a Marie Novákových o odprodej pozemku p.č. 535/15, odděleného GP č.
384-7477/2009 z pozemků p.č. 535/14 a 535/15 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou. Náklady na pořízení GP nese
nabyvatel
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 535/15, odděleného GP č. 384-7477/2009 z pozemků p.č. 535/14 a 535/15 v k.ú.
Rokytnice nad Rokytnou. Náklady na pořízení GP nese nabyvatel
Pro 11 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.40/7j/ 09 :
ZM schvaluje 11hlasy prodej pozemku p.č. 535/15, odděleného GP č. 384-7477/2009 z pozemků p.č. 535/14 a 535/15
v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou. Náklady na pořízení GP nese nabyvatel.

Starosta poděkoval za účast všem přítomným a zasedání ZM v 20:15 hod. ukončil.
Zápis vyhotovil Josef Herbrych dne 29.1.2010

……………………..
místostarostka

……………………
starosta

Ověřovatelé:
……………………………………….

……………………………………. .

