Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Rokytnice nad Rokytnou, č. 44 ze
dne 26.5.2010
Místo konání: Kancelář starosty
Zahájení zasedání dne 26.5. 2010 v 19:00 hod.
Počet přítomných členů ZM: 13
Josef Herbrych, Jan Blažek, Jaroslav Blažek, Petr Nováček, Stanislav Fendrych, , Ing. Věra
Václavková, , František Hobza, Mgr.Olga Marková,Miroslav Dolák, Karel Vrzal, Mgr.Aleš Chaloupka,
František Dokulil, Martin Špaček

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 13, proti 0, zdržel se 0
b) navrhl ověřovatele zápisu
Martina Špačka a Františka Hobzu a vyzval k hlasování o
schválení ověřovatelů,
Pro 13, proti 0. zdržel se 0.
Usnesení :
Zastupitelstvo počtem 13 hlasů schvaluje:
a) jednání ZM se bude řídit tímto programem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrola plnění usnesení
Projednání prodeje p.č. 23/7 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou
Informace za měsíc květen
Diskuse k upřesnění počtu míst v budoucím zastupitelstvu v období 2010 - 2014
Různé
Závěr

b) jako ověřovatele zápisu Martina Špačka a Františka Hobzu
Jednání ZM dále pokračovalo dle schváleného programu:

1. Kontrola plnění usnesení
Z minulé schůze zastupitelstva zůstává v řešení úkol přípravy podkladů pro červnovou schůzi,
kde se bude opětovně probírat otázka kapacity MŠ
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí stav plnění usnesení minulého zastupitelstva
Pro13, proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.44/1/ 10 :
Zastupitelstvo počtem 13 hlasů bere na vědomí stav plnění usnesení minulého zastupitelstva

2.Projednání prodeje pozemku p.č. 23/7 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou
Starosta seznámil členy zastupitelstva s podklady pro prodej pozemku p.č. 23/7 v k.ú.
Rokytnice nad Rokytnou (pozemek pod stavbou garáže). Záměr prodeje byl schválen na březnovém
zastupitelstvu a řádně zveřejněn na úřední desce.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 23/7 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou za cenu 60,-Kč/m2
Pro 13 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.44/2/ 10 :
ZM počtem 13 hlasů schvaluje
cenu 60,-Kč/m2

prodej pozemku p.č. 23/7 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou za

3. Informace za měsíc květen
Starosta seznámil členy zastupitelstva s událostmi za měsíc květen:
 Předložena nabídka na zpracování studie protizáplavového poldru na Dolních dražkách – dle
rozhodnutí rady budou nejprve obesláni vlastníci dotčených pozemků a na základě jejich
stanovisek bude dále postupováno
 Byla schválena dotace z OPŽP pro VAK Třebíč – Vodovod Rokytnicko (přivaděč z heraltického
prameniště) příprava a zahájení realizace stavby se uvažuje pravděpodobně v příštím roce
 Zahájení práce VPP
 Pořízení stanů z dotace MAS Podhorácko
 Podání žádosti o dotaci ze SFŽP na zateplení a změnu otopného systému budovy úřadu a
zdravotního střediska
 Informace o probíhajícím jednání Sdružení pro plynofikaci obcí Kojeticka s plynárnami o
prodeji středotlakých rozvodů
 Dokončena PD inženýrských sítí Za Sitonou a komunikace od sokolovny k bytovkám
 Porucha traktorové sekačky – motor
 Provedení kontrol odpadového hospodářství a provozu vodovodu – bez závad
 Podání podnětu na zahájení přestupkového řízení za založení černé skládky komunálního
odpadu
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí informace za měsíc květen
Pro 13 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.44/3/ 10 :
ZM počtem 13 hlasů bere na vědomí informace za měsíc květen

4. Diskuse k upřesnění počtu zastupitelů v příštím volebním období
Starosta seznámil přítomné s legislativními možnostmi počtu zastupitelů v obcích podle velikosti.
V současné době v naší obci pracuje maximální možný počet, tedy 15 zastupitelů. Tento počet je
rovněž hraničním pro vznik rady, která je u nás ustanovena. V případě nižšího počtu zastupitelů není
možné sestavit radu. Je však otázkou, kterou cestou se pro příští období ubírat. Jedena cesta je
udržení stávajícího počtu členů zastupitelstva a zachování rady s méně častou frekvencí konání

schůzí zastupitelstva, druhá cesta je snížení počtu členů zastupitelstva se zrušením rady. Celá
problematika byla dále diskutována s tím, že usnesení bude přijato na příští schůzi.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí informaci ke stanovení počtu členů zastupitelstva na příští volební období.
Pro 13 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.44/4/ 10 :
ZM počtem 13 hlasů bere na vědomí informaci ke stanovení počtu členů zastupitelstva na příští
volební období.

5. Různé
a)Starosta seznámil zastupitele s provedením vyčištění a osázení remízku u koupaliště členy
Mysliveckého sdružení Rokytnice nad Rokytnou a navrhl pro ně finanční příspěvek ve výši 2500,- Kč
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje MS Rokytnice nad Rokytnou příspěvek ve výši 2500,- Kč
Pro 13 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.44/5a/ 10 :
ZM počtem 13 hlasů schvaluje MS Rokytnice nad Rokytnou příspěvek ve výši 2500,- Kč

b) Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovými opatřeními 501,502 a 503, týkajícími se dotace na
volby, dotace na hasiče a úpravy rozpočtu v položkách
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje rozpočtová opatření 501,502,503
Pro 13 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.44/5b/ 10 :
ZM počtem 13 hlasů schvaluje rozpočtová opatření 501,502,503

c)Starosta seznámil zastupitele s žádosti Policie ČR OO Okříšky o příspěvek na pořízení
alkoholtesteru. V proběhlé diskusi zastupitelé vyslovili nesouhlas s touto formou podpory státem
organizované složky.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM zamítá žádost OO Policie ČR Okříšky o finanční příspěvek na pořízení alkoholtesteru.
Pro 13 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.44/5c/ 10 :
ZM počtem 13 hlasů
alkoholtesteru.

zamítá žádost OO Policie ČR Okříšky o finanční příspěvek na pořízení

d)Starosta seznámil se zněním smlouvy s nájemcem koupaliště ve vztahu k pořádání společenských
akcí zde organizovaných obcí. Dle názoru některých zastupitelů je třeba při těchto akcích zvýšit
finanční podíl obce na zisku z prodaného občerstvení.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM ukládá starostovi do příští schůze projednat s nájemcem koupaliště umístění dalšího výčepu
piva v režii obce během pořádání těchto akcí nebo poskytnutí sponzorského příspěvku nájemcem.
Pro 13 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.44/6d/ 10 :
ZM počtem 13 hlasů
ukládá starostovi do příští schůze projednat s nájemcem koupaliště
umístění dalšího výčepu piva v režii obce během pořádání těchto akcí nebo poskytnutí
sponzorského příspěvku nájemcem.

Starosta poděkoval za účast všem přítomným a zasedání ZM v 21:00 hod. ukončil.

Zápis vyhotovil Josef Herbrych dne 27.5.2010

……………………..
místostarostka

……………………
starosta

Ověřovatelé:
……………………………………….

……………………………………. .

