Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Rokytnice nad Rokytnou, č. 42 ze dne
31.3.2010
Místo konání: Úřad městyse Rokytnice nad Rokytnou, kancelář starosty
Zahájení zasedání dne 31.3..2010 v 19:00 hod.
Počet přítomných členů ZM: 13
Josef Herbrych, Jan Blaţek, Jaroslav Blaţek, Jan Kostelník, Martin Špaček, Petr Nováček, František Dokulil,
Stanislav Fendrych, , Ing. Věra Václavková, , František Hobza, Mgr.Olga Marková,Miroslav Dolák, 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
Jaroslava Blaţka a Miroslava Doláka 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.
9.
10.
11.
12.

Zahájení
Kontrola plnění usnesení
Projednání volby přísedících Okresního soudu
Projednání ţádosti o odprodej pozemku p.č. 23/7 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou
Projednání ţádosti o revokaci usnesení o zamítnutí podpory TJ Sokol Rokytnice pro rekonstrukci starých kabin
Projednání ţádosti ZŠ a MŠ o zapojení rezervního fondu do hospodaření roku 2010
Informace k ţádostem o VPP
Prodej pozemku p.č. 816/13 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou
Úprava kupní smlouvy pro prodej kina
Projednání smluv s MAS Podhorácko pro zapojení do projektu Komunitní školy
Různé
Závěr

b) jako ověřovatele zápisu Jaroslava Blaţka a Miroslava Doláka
Jednání ZM dále pokračovalo dle schváleného programu:

2. Kontrola plnění usnesení
Starosta seznámil zastupitelstvo se stavem přestavby vozidla IVECO na poţární automobil, zapojení se do
projektu vydání knihy fotografií obcí Toulky nad Třebíčskem a o vyrozumění provozovatele pouťových atrakcí o
omezení prostoru pro atrakce u bývalého kina.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí stav plnění usnesení minulého zastupitelstva
Pro13, proti 0 zdrţel se 0
Usnesení č.42/2/ 10 :
Zastupitelstvo počtem 13 hlasů bere na vědomí stav plnění usnesení minulého zastupitelstva

3.Projednání volby přísedícího Okresního soudu
Starosta seznámil členy zastupitelstva se skutečností, ţe končí funkční období přísedících Okresního soudu. Tuto
funkci doposud vykonávala Mgr. Pavlína Okřinová. Jmenovaná má i nadále zájem vykonávat tuto funkci.

Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje Mgr. Pavlínu Okřinovou jako přísedící Okresního soudu za Městys Rokytnice nad Rokytnou
Pro 13 proti 0 zdrţel se 0
Usnesení č.42/3/ 10 :
ZM počtem 13 hlasů schvaluje Mgr. Pavlínu Okřinovou jako přísedící Okresního soudu za Městys Rokytnice
nad Rokytnou

4.Projednání žádosti o odprodej pozemku p.č. 23/7 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou
Zastupitelé byli seznámeni s Ţádostí Mgr. Pavlíny Barákové o odprodej pozemku p.č. 23/7 v k.ú. Rokytnice nad
Rokytnice. Jedná se o pozemek pod stavbou řadové garáţe.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 23/7 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou
Pro 13 proti 0 zdrţel se 0
Usnesení č.42/4/ 10 :
ZM počtem 13 hlasů schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 23/7 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou

5. Projednání žádosti o revokaci usnesení o zamítnutí podpory TJ Sokol na rekonstrukci
starých kabin
Zastupitelé byli seznámeni s ţádostí o revokaci usnesení z únorového zastupitelstva č.41/8g/ 10, kterým byla zamítnuta
finanční podpora pro opravu starých kabin TJ Sokol za uplynulý rok. Ţadatel navrhuje bliţší seznámení s prováděnými
stavebními úpravami a upřesnění nedorozumění, vzniklých nejednotným výkladem pojmů ve smlouvě o poskytnutí
finanční podpory.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM navrhuje k podrobnějšímu seznámení s uvedenými skutečnostmi prohlídku starých kabin v úterý 6.dubna v 19:00
Pro 13 proti 0 zdrţel se 0
Usnesení č.42/5/ 10 :
ZM počtem 13 hlasů navrhuje k podrobnějšímu seznámení s uvedenými skutečnostmi prohlídku starých kabin
v úterý 6.dubna v 19:00

6.Projednání žádosti ZŠ a MŠ o zapojení rezervního fondu do hospodaření školy v roce 2010
Starosta seznámil zastupitele s ţádostí ZŠ a MŠ o zapojení rezervního fondu do hospodaření roku 2010. Uvedené
prostředky budou pouţity na nákup nových lehátek a nábytku do MŠ.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM souhlasí se zapojením rezervního fondu školy do hospodaření roku 2010.
Pro 13 proti 0 zdrţel se 0
Usnesení č.42/6/ 10 :
ZM počtem 13 hlasů souhlasí se zapojením rezervního fondu školy do hospodaření roku 2010.

7. Informace k žádostem o VPP
Starosta seznámil ZM se současným stavem podpory VPP ze strany Úřadu práce v Třebíči. V těchto dnech probíhá
příjem ţádostí zájemců o VPP v naší obci, který potrvá do 10.4.2010. V současné době je evidováno 8 zájemců.
Předpokládaný nástup, dle podmínek smlouvy s ÚP v Třebíči a potřeb obce se předpokládá 19.4. nebo 1.5.2010. Výběr
uchazečů provede rada městyse .
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí informace k žádostem o VPP
Pro 13 proti 0 zdrţel se 0

Usnesení č.42/7/ 10 :
ZM počtem 13 hlasů bere na vědomí informace k žádostem o VPP

8. Projednání žádosti o odprodej pozemku p.č. 816/13 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou
Starosta seznámil ZM s ţádostí o odprodej pozemku p.č. 816/13 v k.ú. Rokytnice dle GP č. 387- 5116/2010 o výměře
18 m2 za cenu 60,-Kč/m2. Záměr prodeje pozemku byl schválen 25.11.2009 a zveřejněn od 27.11. do 18.12.2009.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje odprodej pozemku p.č. 816/13 v k.ú. Rokytnice dle GP č. 387- 5116/2010 o výměře 18 m2 za cenu 60,Kč/m2
Pro 13 proti 0 zdrţel se 0
Usnesení č.42/8/ 10 :
ZM počtem 13 hlasů schvaluje odprodej pozemku p.č. 816/13 v k.ú. Rokytnice dle GP č. 387- 5116/2010 o výměře
18 m2 za cenu 60,-Kč/m2

9. Projednání úpravy kupní smlouvy pro prodej kina
Starosta seznámil ZM s navrhovanou úpravou návrhu kupní smlouvy pro budovu kina. Změna se týká omezení doby
pro předkupní právo pro Městys Rokytnice nad Rokytnou na dobu splacení celé ceny nemovitosti. Ustanovení o úhradě
nákladů za pořízení GP a sepsání kupní smlouvy zůstávají beze změn.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje omezení doby pro předkupní právo pro Městys Rokytnice nad Rokytnou na dobu splacení celé ceny
nemovitosti. Ustanovení o úhradě nákladů za pořízení GP a sepsání kupní smlouvy zůstávají beze změn.
Pro 13 proti 0 zdrţel se 0
Usnesení č.42/9/ 10 :
ZM počtem 13 hlasů schvaluje omezení doby pro předkupní právo pro Městys Rokytnice nad Rokytnou na dobu
splacení celé ceny nemovitosti. Ustanovení o úhradě nákladů za pořízení GP a sepsání kupní smlouvy zůstávají beze
změn.

10. Projednání smluv s MAS Podhorácko pro zapojení do projektu Komunitní školy
Starosta seznámil ZM s návrhy smluv mezi Městysem Rokytnice nad Rokytnou a MAS Podhorácko pro zapojení do
projektu Komunitní školy. Jedná se o:
a) Slouvu o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu obce ve výši 60 000,- Kč MAS Podhorácko
b) Smlouvu o návratné finanční pomoci z rozpočtu obce v rámci projektu Komunitní školy ve výši 466 293,- Kč
včetně dodatku ke smlouvě
c) Souhlas s pronájmem prostor ZŠ pro potřeby Komunitní školy
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje
a) Slouvu o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu obce ve výši 60 000,- Kč MAS Podhorácko
b) Smlouvu o návratné finanční pomoci z rozpočtu obce v rámci projektu Komunitní školy ve výši 466 293,- Kč
včetně dodatku ke smlouvě
c) Souhlas s pronájmem prostor ZŠ pro potřeby Komunitní školy
d) Přijetí úvěru ve výši 466293,- Kč od České spořitelny, a.s.
Pro 13 proti 0 zdrţel se 0
Usnesení č.42/10/ 10 :
ZM počtem 13 hlasů schvaluje:
a) Slouvu o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu obce ve výši 60 000,- Kč MAS Podhorácko
b) Smlouvu o návratné finanční pomoci z rozpočtu obce v rámci projektu Komunitní školy ve výši 466 293,- Kč
včetně dodatku ke smlouvě
c) Souhlas s pronájmem prostor ZŠ pro potřeby Komunitní školy
d) Přijetí úvěru ve výši 466293,- Kč od České spořitelny, a.s.

11. Různé
Starosta seznámil ZM se zasláním ţádosti o stanovisko JMB k úpravě a řešení vstupu do prodejny a jejího
bezprostředního okolí a informoval zastupitele o jednání se zástupcem JMB, které proběhne 8.4.2010 a bude se týkat i
dalších záměrů JMB s prodejnou (např. údajná ztrátovost prodejny).
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí jednání s JMB
Pro 13 proti 0 zdrţel se 0
Usnesení č.42/11/ 10 :
ZM počtem 13 hlasů bere na vědomí jednání s JMB

Starosta poděkoval za účast všem přítomným a zasedání ZM v 20:30 hod. ukončil.
Zápis vyhotovil Josef Herbrych dne 2.4.2010

……………………..
místostarostka

……………………
starosta

Ověřovatelé:
……………………………………….

……………………………………. .

