Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Rokytnice nad Rokytnou, č. 46 ze dne
25.8.2010
Místo konání: kancelář starosty
Zahájení zasedání dne 25.8. 2010 v 19:00 hod.
Počet přítomných členů ZM: 15
Josef Herbrych, Jan Blažek, Jaroslav Blažek, Jan Kostelník, Petr Nováček, František Dokulil, Stanislav Fendrych, ,
Ing. Věra Václavková, , František Hobza, Mgr.Olga Marková,Miroslav Dolák, Martin Špaček, Karel Vrzal, Mgr.Aleš
Chaloupka, Bc.Jiří Maloušek

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 15, proti 0, zdržel se 0
b) navrhl ověřovatele zápisu
Petra Nováčka a Mgr. Aleše Chaloupku a vyzval k hlasování o schválení
ověřovatelů,
Pro 15, proti 0. zdržel se 0.
Usnesení :
Zastupitelstvo počtem 15 hlasů schvaluje:
a) jednání ZM se bude řídit tímto programem:
1. Kontrola plnění usnesení
2. Projednání záměru prodeje pozemku p.č. 935 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou
3. Projednání záměru prodeje části pozemku p.č.123/3 a směny části pozemku p.č. 122/3 za 122/11 v k.ú.
Rokytnice nad Rokytnou
4. Projednání ceny stavebních pozemků Za Sitonou
5. Příprava setkání seniorů
6. Projednání ceny stočného na rok 2010
7. Různé
8. Závěr
b) jako ověřovatele zápisu

Petra Nováčka a Mgr.Aleše Chaloupku.
Jednání ZM dále pokračovalo dle schváleného programu:

1. Kontrola plnění usnesení
Starosta seznámil zastupitelstvo s plněním usnesení z uplynulého období:
a) Zadání zpracování studie přístavby MŠ – zadáno firmě CUBE s.r.o. z Třebíče, předpokládaný termín
dokončení říjen 2010
b) Přemístění kontejnerů na tříděný odpad u kina – bude provedeno do konce srpna
c) Vybudování zpevněné plochy pod kontejnery a posezení na Veverce - provedeno
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí stav plnění usnesení minulého zastupitelstva
Pro15, proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.46/1/ 10 :
Zastupitelstvo počtem 15 hlasů bere na vědomí stav plnění usnesení minulého zastupitelstva

2. Projednání záměru prodeje pozemku p.č. 935 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou

Starosta seznámil členy zastupitelstva s žádostí současných uživatelů pozemku p.č. 935 v k.ú. Rokytnice nad
Rokytnou o jeho odprodej. Vzhledem k umístění pozemku, jeho sousedství s obecní stodolou a dalším možným
využitím případně uvolněného pozemku po možné budoucí demolici stodoly dosud nevyjasněnou budoucností
sousedního chátrajícího domu na pozemku p.č. 79/1 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou rada městyse tento prodej
nedoporučuje.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM zamítá žádost o odprodej pozemku p.č. 935 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou s tím, že nemá námitek k dalšímu
dlouhodobému nájmu a užívání stávajícími uživateli.
Pro 14 proti 1 (Mgr. Chaloupka) zdržel se 0
Usnesení č.46/2/ 10 :
ZM počtem 14 zamítá žádost o odprodej pozemku p.č. 935 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou s tím, že nemá
námitek k dalšímu dlouhodobému nájmu a užívání stávajícími uživateli

3. Projednání záměru části pozemku p.č. 122/11 za část pozemku p.č. 122/3 a prodej části
pozemku p.č. 122/3 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou.
Starosta seznámil členy zastupitelstva se stavem vzniklým realizací stavby garáže, kdy došlo k posunutí stavby a
následné změně v jejím umístění na pozemcích. Tímto tedy stavebník žádá o nápravu daného stavu s tím, že žádá o
směnu části svého pozemku p.č. 122/11 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou o výměře 7 m2 za stejnou výměru pozemku p.č.
122/3 v majetku Městyse Rokytnice nad Rokytnou a o odprodej 1 m2 z pozemku p.č. 122/3 v k.ú. Rokytnice nad
Rokytnou.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje záměr směny 7 m2 pozemku p.č. 122/3 za 7m2 pozemku p.č. 122/11 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou a
záměr prodeje 1 m2 pozemku p.č. 122/3 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou.
Pro 15 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.46/3/ 10 :
ZM počtem 15 hlasů schvaluje záměr směny 7 m2 pozemku p.č. 122/3 za 7m2 pozemku p.č. 122/11 v k.ú.
Rokytnice nad Rokytnou a záměr prodeje 1 m2 pozemku p.č. 122/3 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou.

4. Projednání ceny stavebních pozemků v lokalitě Za Sitonou
Pro prodej stavebních pozemků v lokalitě Za Sitonou se stanovuje prodejní cena, která vychází z nákladů na pořízení
těchto pozemků a následných nákladů na provedení inženýrských sítí v této lokalitě. Při stanovení ceny se vycházelo ze
současného stavu v okolních obcích a situace na trhu.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje pro prodej stavebních pozemků v lokalitě Za Sitonou prodejní cenu ve výši 350,- Kč za 1m2.
Pro 15 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.46/4/ 10 :
ZM počtem 15 hlasů schvaluje pro prodej stavebních pozemků v lokalitě Za Sitonou prodejní cenu ve výši
350,- Kč za 1m2.

5. Projednání setkání seniorů
Vzhledem ke končícímu volebnímu období a s tím souvisejícími termíny a nutným zajištěním tradičního setkání
seniorů se ZM zabývalo otázkou, zda tuto akci organizovat ještě v tomto období nebo ji přenechat působnosti nového
zastupitelstva.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje pořádání setkání seniorů v termínu 2.října 2010 s hudbou Saxband.
Pro 15 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.46/5/ 10 :
ZM počtem 14 hlasů

schvaluje pořádání setkání seniorů v termínu 2.října 2010 s hudbou Saxband

6. Projednání ceny stočného za rok 2010
Vzhledem ke zvýšení nákladů na čištění odpadních vod a provozu ČOV dojde v následujících letech ke zvýšení platby
stočného. S přihlédnutím k tomu, že ČOV prozatím běží ve zkušebním provozu a nejsou přesně vyčísleny náklady na
čištění těchto vod byl podán návrh na zvýšení platby stočného oproti loňskému roku na 2,5 – 3 násobek.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje částku pro výběr stočného pro rok 2010 ve výši 2,5 násobku skutečnosti loňského roku ( nyní 185,- Kč
na osobu).
Pro 15 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.46/6/ 10 :
ZM počtem 15 hlasů schvaluje částku pro výběr stočného pro rok 2010 ve výši 2,5 násobku skutečnosti
loňského roku ( nyní 185,- Kč na osobu).

7. Různé
a) Projednání rozpočtových opatření č. 505,506,507,508,509 a 510
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 505,506,507,508,509 a 510
Pro 15 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.46/6a/ 10 :
ZM počtem 15 hlasů schvaluje rozpočtová opatření č. 505,506,507,508,509 a 510

b) Projednání zápisu do kroniky za rok 2010
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje zápis do kroniky za rok 2010
Pro 15 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.46/6b/ 10 :
ZM počtem 15 hlasů schvaluje

zápis do kroniky za rok 2010

c) Projednání zakoupení židlí z výnosu Rokytnického hudebního maratonu a koncertu kapely FLERET dle červnového
usnesení ZM
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM odkládá z důvodu nepříznivého ekonomického výsledku těchto akcí nákup židlí pro pořádání společenských
událostí.
Pro 15 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.46/6c/ 10 :
ZM počtem 15 hlasů odkládá
z důvodu nepříznivého ekonomického výsledku těchto akcí nákup židlí pro
pořádání společenských událostí.
d) Jan Blažek vznesl dotaz na možnost opravy pumpy u studny na hřbitově a dotaz týkající se možnosti pomoci
občanů lidem postiženým záplavami.

Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM ukládá Jaroslavu Blažkovi prověření možnosti opravy či nákupu pumpy na hřbitově
ZM ukládá starostovi zjištění možnosti sbírky na postižené povodní např. ve spolupráci s okolními obcemi.
Pro 15 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.46/6d/ 10 :
ZM počtem 15 hlasů ukládá Jaroslavu Blažkovi prověření možnosti opravy či nákupu pumpy na hřbitově
ZM počtem 15 hlasů ukládá starostovi zjištění možnosti sbírky na postižené povodní např. ve spolupráci
s okolními obcemi.

Starosta poděkoval za účast všem přítomným a zasedání ZM v 21:30 hod. ukončil.
Zápis vyhotovil Josef Herbrych dne 26.8.2010

……………………..
místostarostka

……………………
starosta

Ověřovatelé:
……………………………………….

……………………………………. .

