Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Rokytnice nad Rokytnou, č. 45 ze dne
30.6.2010
Místo konání: Restaurace pí.Sýkorové
Zahájení zasedání dne 30.6. 2010 v 19:00 hod.
Počet přítomných členů ZM: 14
Josef Herbrych, Jan Blažek, Jaroslav Blažek, Jan Kostelník, Petr Nováček, František Dokulil, Stanislav Fendrych, ,
Ing. Věra Václavková, , František Hobza, Mgr.Olga Marková,Miroslav Dolák, Jiří Maloušek, Karel Vrzal, Mgr.Aleš
Chaloupka

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 14, proti 0, zdržel se 0
b) navrhl ověřovatele zápisu
Miroslava Doláka a Františka Dokulila a vyzval k hlasování o schválení
ověřovatelů,
Pro 14, proti 0. zdržel se 0.
Usnesení :
Zastupitelstvo počtem 14 hlasů schvaluje:
a) jednání ZM se bude řídit tímto programem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrola plnění usnesení
Projednání výsledku hospodaření ZŠ za rok 2009
Informace k situaci nedostatečnéí kapacity MŠ
Projednání žádostí o poskytnutí finanční podpory na veřejně prospěšné akce
Stanovení počtu zastupitelů na volební období 2010-2014
Různé
b) jako ověřovatele zápisu

Miroslava Doláka a Františka Dokulila
Jednání ZM dále pokračovalo dle schváleného programu:

1. Kontrola plnění usnesení
Starosta seznámil zastupitelstvo s plněním usnesení z uplynulého období:
a) Projednání poskytnutí sponzorského daru formou uhrazení honoráře kapely „Fčela“ ve výši 4000,- Kč po
koncertu skupiny FLERET.
b) Provedení dotázání předběžného souhlasu k přípravě poldru v oblasti Dolních dražek
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí stav plnění usnesení minulého zastupitelstva
Pro14, proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.45/1/ 10 :
Zastupitelstvo počtem 14 hlasů bere na vědomí stav plnění usnesení minulého zastupitelstva

2.Projednání výsledku hospodaření ZŠ za rok 2009
Starosta seznámil členy zastupitelstva a přítomné hosty s výsledkem hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2009 ve výši +
643,21 Kč. Rovněž přítomné seznámil s žádostí ředitele o převedení této částky do rezervního fondu školy.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje výsledek hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2009 ve výši + 643,21 Kč. Rovněž schvaluje převedení
této částky do rezervního fondu školy
Pro 14 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č.45/2/ 10 :
ZM počtem 14 hlasů schvaluje výsledek hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2009 ve výši + 643,21 Kč. Rovněž
schvaluje převedení této částky do rezervního fondu školy

3. Informace k situaci nedostatečné kapacity v MŠ
Starosta seznámil členy zastupitelstva a přítomné hosty s početními stavy dětí pro umístění do MŠ a
s předpokládaným vývojem této situace. V současné době je převis poptávky o umístění dětí do MŠ celkem 10 dětí (z
velké většiny se však jedná o děti od tří let, jejichž matka je na mateřské dovolené s dalším dítětem). Přestože výhled do
dalších let ukazuje spíše na snižování tohoto stavu v příštích čtyřech letech, vlivem odkladů školní docházky u
některých dětí se s tímto problémem budeme potýkat i nadále. Maximální možná kapacita stávající MŠ je 25 dětí.
Při dubnové schůzi zastupitelstva byly nastíněny některé možné způsoby řešení, kterými se zabývala rada městyse.
Jedním z návrhů bylo vytvoření oddělení v budově úřadu městyse nebo v relaxační místnosti ZŠ. V obou případech se
naráželo zejména na potřebu zásadní úpravy sociálního zařízení, v případě umístění v relaxační místnosti ZŠ navíc na
možné rozšíření tříd ZŠ. Další návrh uvažoval o stavebních úpravách stávající školní jídelny na oddělení MŠ. Jedná se o
poměrně nákladnou záležitost (cca 1 320 000,- Kč) a v souvislosti s tím by musely být řešeny prostory pro školní
jídelnu v budově ZŠ a další záležitosti s tím spojené (např. doprava stravy v souladu s hygienickými předpisy apod.)
Jako nejvýhodnější variantu rada městyse vybrala návrh přístavby stávající budovy MŠ. Zároveň je si vědoma současné
situace vzhledem ke končícímu volebnímu období a navrhuje tedy zpracování studie přístavby MŠ, na základě které by
následujícímu zastupitelstvu bylo doporučeno pokračovat v řešení této situace.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí informace k řešení nedostatečné kapacity MŠ
ZM schvaluje pořízení studie pro řešení přístavby a úprav stávající budovy MŠ
Pro 14 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.45/3/ 10 :
ZM počtem 14 hlasů bere na vědomí informace k řešení nedostatečné kapacity MŠ
ZM počtem 14 hlasů schvaluje pořízení studie pro řešení přístavby a úprav stávající budovy MŠ

4. Projednání žádostí o poskytnutí finanční podpory na veřejně prospěšné akce
Zastupitelé byli seznámeni s podanými žádostmi o poskytnutí finanční podpory na veřejně prospěšné akce. ZŠ podala 5
žádostí, TJ Sokol 5 žádostí, Tělocvičná jednota Sokol 1 žádost, Myslivecké sdružení 1 žádost.
V případě projednávání žádostí ZŠ nebyly vzneseny žádné pochybnosti o jejich účelnosti. V případě příspěvků pro
Tělocvičnou jednotu na silvestrovskou zábavu a příspěvku na Poslední leč MS byla zastupiteli akceptována částka
5000,- Kč navržená radou městyse. V případě příspěvků na turnaj v tenise a nohejbalový turnaj byla výš podpory
diskutována a nakonec upravena tak, že se poskytuje pouze na pronájem a ceny pro soutěžící. Z podpory byly
vyloučeny položky na cestovné a ostatní materiál . V případě podpory akce Vltava bylo zastupiteli diskutováno a
následně rozhodnuto, že akce podobného typu nebudou podporovány. Rovněž byla zamítnuta finanční podpora pro
II.etapu rekonstrukce kabin TJ Sokol. Zde nebyla shledána účelnost investice vzhledem k další činnosti TJ Sokol.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje poskytnutí finanční podpory dle seznamu uvedeného v příloze k zápisu
Pro 14 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.45/4/ 10 :
ZM počtem 14 hlasů schvaluje poskytnutí finanční podpory dle seznamu uvedeného v příloze k zápisu

5. Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2010-2014
Starosta seznámil zastupitele s problematikou stanovení počtu členů zastupitelstva. Jednotlivými členy byly písemně
dány návrhy na počet členů, nejčetnější byl návrh zachování patnáctičlenného zastupitelstva.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM stanovuje pro volební období 2010-2014 počet členů zastupitelstva na 15 osob
Pro 14 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.45/5/ 10 :
ZM počtem 14 hlasů stanovuje pro volební období 2010-2014 počet členů zastupitelstva na 15 osob

6. Různé
a.

Starosta poděkoval organizátorům a všem, kteří se podíleli na zajištění letošního ročníku Setkání Rokytnic ČR

b. Zastupitelé byli starostou informování o předběžném schválení dotace ze SZIF v rámci MAS Podhorácko na
přístavbu výtahu ke zdravotnímu středisku. Dotace by měla činit cca 70% z celkových nákladů 1200 000,- Kč
c. Bylo projednáno personální zajištění koncertu skupiny Fleret a následné taneční zábavy a II. ročníku
Rokytnického hudebního maratonu.
d. V tomto bodu byla diskutována otázka využití případného výdělku z Rokytnického hudebního maratonu.
Starosta navrhl, aby případný výdělek byl věnován na pořízení židlí pro společenské akce v sokolovně.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM
schvaluje použití výdělku z Rokytnického hudebního maratonu na pořízení židlí pro společenské akce
v sokolovně V případě jejich zakoupení budou tyto v majetku městyse.
Pro 14 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.45/6d/ 10 :
ZM počtem 14 hlasů bere schvaluje použití výdělku z Rokytnického hudebního maratonu na pořízení židlí pro
společenské akce v sokolovně V případě jejich zakoupení budou tyto v majetku městyse.

Starosta poděkoval za účast všem přítomným a zasedání ZM v 22:00 hod. ukončil.
Zápis vyhotovil Josef Herbrych dne 9.7.2010

……………………..
místostarostka

……………………
starosta

Ověřovatelé:
……………………………………….

……………………………………. .

