Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Rokytnice nad Rokytnou, č. 47 ze dne
29.9.2010
Místo konání: kancelář starosty
Zahájení zasedání dne 29.9. 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 Františka Hobzu a Jana Blažka 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.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrola plnění usnesení
Projednání prodeje části pozemku p.č.123/3 a směny části pozemku p.č. 122/3 za 122/11 v k.ú. Rokytnice nad
Rokytnou
Projednání prodeje stavebních pozemků v lokalitě Za Sitonou
Projednání rozpočtových opatření
Různé
Závěr
b) jako ověřovatele zápisu Františka Hobzu a Jana Blažka .
Jednání ZM dále pokračovalo dle schváleného programu:

1. Kontrola plnění usnesení
Starosta seznámil zastupitelstvo s plněním usnesení z uplynulého období:
a) Zajištění setkání seniorů - provedeno
b) Sbírka pro oběti povodní – realizována ve spolupráci se Starčí, u nás vybráno cca 11500,- Kč
c) Oprava pumpy na hřbitově - trvá
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí stav plnění usnesení minulého zastupitelstva
Pro15, proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.47/1/ 10 :
Zastupitelstvo počtem 15 hlasů bere na vědomí stav plnění usnesení minulého zastupitelstva

2. Projednání prodeje části pozemku p.č.123/3 a směny části pozemku p.č. 122/3 za 122/11
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.47/2/ 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.

3. Projednání prodeje stavebních pozemků v lokalitě Za Sitonou
V lokalitě Za Sitonou podali zájemci žádosti o odprodej těchto pozemků:
176/3, 176/4, 176/8, 176/10 a 176/15 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje prodej stavebních pozemků v lokalitě Za Sitonou p.č. 176/3, 176/4, 176/8, 176/10 a 176/15 v k.ú.
Rokytnice nad Rokytnou za prodejní cenu 350,- Kč za 1m2.
Pro 15 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.47/3/ 10 :
ZM počtem 15 hlasů schvaluje prodej stavebních pozemků v lokalitě Za Sitonou p.č. 176/3, 176/4, 176/8,
176/10 a 176/15 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou za prodejní cenu 350,- Kč za 1m2.

4. Projednání rozpočtových opatření
Byla projednána rozpočtová opatření č. 511, 512, 513
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 511, 512, 513
Pro 15 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.47/4/ 10 :
ZM počtem 14 hlasů

schvaluje rozpočtová opatření č. 511, 512, 513

5. Různé
a)Zastupitelstvo městyse projednalo prodej požárního vozidla AVIA včetně požárního vybavení. Zájem prodeje
vozidla byl zveřejněn, o koupi projevila zájem Obec Štěpánovice u Tišnova.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje prodej požárního vozidla AVIA včetně vybavení za dohodnutou cenu 149 644,- Kč
Pro 15 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.47/5a/ 10 :
ZM počtem 15 hlasů schvaluje prodej požárního vozidla AVIA včetně vybavení za dohodnutou cenu 149 644,Kč
b) Starosta seznámil zastupitele s čerpáním dotací a výší poskytnutých příspěvků za uplynulých pět let.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí čerpání dotací a výši poskytnutých příspěvků za uplynulých pět let
Pro 15 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.47/5b/ 10 :
ZM počtem 15 hlasů

bere na vědomí

čerpání dotací a výši poskytnutých příspěvků za uplynulých pět let

c) Starosta seznámil zastupitele s průběhem jednání svazku pro plynofikaci Kojetic o odprodeji plynárenských zařízení.
Současné rozhodnutí valné hromady je takové, že v jednáních o odprodeji budou vyjednávat nově zvolená
zastupitelstva jednotlivých obcí.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí bere na vědomí stav jednání o odprodeji plynárenských zařízení.
Pro 15 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.47/5c/ 10 :
ZM počtem 15 hlasů

bere na vědomí

stav jednání o odprodeji plynárenských zařízení.

Starosta poděkoval za účast všem přítomným a zasedání ZM v 21:30 hod. ukončil.
Zápis vyhotovil Josef Herbrych dne 1.10.2010

……………………..
místostarostka

……………………
starosta

Ověřovatelé:
……………………………………….

……………………………………. .

