Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Rokytnice nad Rokytnou, č. 3 ze dne
18.2.2011
Místo konání: kancelář starosty
Zahájení zasedání dne 18.2.2011 v 18:00 hod.
Počet přítomných členů ZM: 14
Josef Herbrych, Jaroslav Blažek, Jan Kostelník, Petr Nováček, Ing. Věra Václavková, Martin Špaček, Mgr. Aleš
Chaloupka, Miroslav Špaček, Petr Dokulil, Vítězslav Štork, Antonín Novák, Bc. Ivoš Dlouhý,
Mgr. Vladimír Halámek, Marie Sochnová (dostavili se od projednávání bodu č. 3)

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 12, proti 0, zdržel se 0
b) navrhl ověřovatele zápisu Martina Špačka a Petra Nováčka a vyzval k hlasování o schválení ověřovatelů,
Pro 12, proti 0. zdržel se 0.
Usnesení :
Zastupitelstvo počtem 12 hlasů schvaluje:
a) jednání ZM se bude řídit tímto programem:
1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti rady
3. Projednání rozpočtu na rok 2011 a rozpočtového výhledu do roku 2013
4. Projednání výsledku VŘ pronájmu rybníka nad koupalištěm
5. Příprava setkání rodáků a dnů obce
6. Různé
b) jako ověřovatele zápisu Martina Špačka a Petra Nováčka .
Jednání ZM dále pokračovalo dle schváleného programu:

2. Zpráva o činnosti rady
Starosta seznámil zastupitelstvo s činností a jednáními rady od poslední schůze zastupitelstva. Námitky či
připomínky k tomuto bodu nebyly vzneseny.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí zprávu o jednání rady
Pro12, proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.2/3/ 11 :
Zastupitelstvo počtem 12 hlasů bere na vědomí zprávu o jednání rady

3. Projednání rozpočtu městyse na rok 2011 a rozpočtového výhledu do roku 2013
Starosta seznámil členy zastupitelstva s návrhem rozpočtu na rok 2011 a rozpočtovým výhledem do roku 2013.
Návrh rozpočtu byl řádně zveřejněn na úřední desce a internetové úřední desce městyse od 3.2.2011. Rozpočet je
sestaven jako vyrovnaný ve výši 8 009 500,- Kč. Starosta rovněž předložil zastupitelstvu návrh, aby závazným
ukazatelem při hospodaření podle schváleného rozpočtu byla hodnota příslušného paragrafu. Před hlasováním
požádal starosta přítomné o případné připomínky k projednávanému bodu.
Pan Antonín Novák se dotazoval, zda by nebylo možné vytvoření rezervního fondu na opravu komunikací. Starostou
mu bylo odpovězeno, že rozpočet v současné podobě neumožňuje vytváření rezerv a je nastaven na reálné potřeby.

Pro vytváření možných rezerv a jejich využití je možno v průběhu roku použít přijatých dotací a dalších
nepředpokládaných příjmů v daném roce, které budou součástí úprav rozpočtu, rovněž schvalovaných
zastupitelstvem.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje rozpočet městyse na rok 2011 ve výši 8 009 500,- Kč . Rozpočet se schvaluje jako vyrovnaný.
Rozhodujícím ukazatelem pro hospodaření dle schváleného rozpočtu je hodnota příslušného paragrafu. Dále
zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled na roky 20123 a 2013.
Pro 14 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.3/3/ 11 :
ZM počtem 14 hlasů schvaluje rozpočet městyse na rok 2011 ve výši 8 009 500,- Kč . Rozpočet se schvaluje jako
vyrovnaný. Rozhodujícím ukazatelem pro hospodaření dle schváleného rozpočtu je hodnota příslušného paragrafu.
Dále zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled na roky 20123 a 2013.

4. Projednání výsledku výběrového řízení na pronájem rybníka Nad koupalištěm
Rada provedla otevření obálek s nabídkami pro pronájem rybníka Nad koupalištěm. Nabídky předložili:
 Jiří Dušek, Mrákotín 137
 Miroslav Šafránek, Ivoš Dlouhý a Antonín Chromý, Rokytnice
 Moravský rybářský svaz, MO Třebíč
Na základě posouzených kritérií nejlépe vyhovuje potřebám městyse nabídka Miroslava Šafránka, Ivoše Dlouhého
a Antonína Chromého. U pana Jiřího Duška se jednalo o podnikatelské využití rybníka k chovu rybího plůdku,
nabídka MRS obsahovala stávající činnost při pronájmu rybníku, nabídka kterou označila rada jako vítěznou
nejvstřícněji reaguje na potřeby obyvatel. Rada navrhuje zastupitelstvu výše uvedené ke schválení jako vítěze
výběrového řízení. Před hlasováním požádal starosta přítomné o případné námitky či připomínky k dané věci.
Pan Ivoš Dlouhý zastupitelstvu upřesnil dotazy, týkající se zajištění provozu rybníka ve vztahu k bezpečnosti
provozu a ve vztahu k zajištění ostatních funkcí rybníka jako je zejména závlaha hřiště a voda pro požární cvičiště.
Starostou bylo zastupitelům připomenuto, že tyto otázky byly součástí podmínek výběrového řízení a budou
zapracovány do nájemní smlouvy.

Starosta přečetl návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje jako vítěze soutěže na pronájem rybníka nad koupalištěm Miroslava Šafránka, Ivoše
Dlouhého a Antonína Chromého a ukládá radě městyse uzavření smlouvy na pronájem s vítězem soutěže. Zároveň
ukládá starostovi zajištění vynětí rybníka z rybářského revíru u KÚ Vysočina.
Pro 14 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.4/3/ 11 :
ZM počtem 14 hlasů schvaluje jako vítěze soutěže na pronájem rybníka nad koupalištěm Miroslava Šafránka,
Ivoše Dlouhého a Antonína Chromého a ukládá radě městyse uzavření smlouvy na pronájem s vítězem soutěže.
Zároveň ukládá starostovi zajištění vynětí rybníka z rybářského revíru u KÚ Vysočina.

5. Příprava setkání rodáků a oslav výročí v roce 2011
Starosta seznámil přítomné s dosavadními jednáními rady o průběhu oslav výročí a setkání rodáků v letošním roce.
Bylo dohodnuto, že budou rozděleny do dvou částí:
11.června 2011 – setkání rodáků, žehnání symbolů obce (prapor a znak), 150.výročí školy, 60.výročí Sitony
30.července – 125 let hasičů, 70 let kopané, tato akce bude zakončena IV. Ročníkem Rokytnického hudebního
maratonu.
Zastupitelé byli vyzváni k obstarání a zapůjčení materiálů, použitelných v tištěných publikacích, které budou při této
příležitosti vydány, případně pro použití na výstavách. Pro upřesnění úkolů při organizaci těchto oslav bude svolána
pracovní schůzka zastupitelstva na 18.března 2011.

Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí přípravy setkání rodáků a oslav výročí v roce 2011
Pro 14 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.5/3/ 11 :
ZM počtem 14 hlasů bere na vědomí přípravy setkání rodáků a oslav výročí v roce 2011

6. Různé
a)Pan Jaroslav Blažek seznámil zastupitele s nabídkou firmy provádějící nabídky ke změnám dodavatelů energie a
provedení bezplatné analýzy a nabídky.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje uskutečnění schůzky se starostou a zpracování nezávislé analýzy změny dodavatelů energie
Pro 14 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.6a/3/ 11 :
ZM počtem 14 hlasů schvaluje uskutečnění schůzky se starostou a zpracování nezávislé analýzy změny dodavatelů
energie

b) Starosta požádal zastupitele o pomoc při chystání masopustní merendy
v sokolovně je v 17:00.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí pomoc při chystání masopustní merendy

v sokolovně 26.února 2011. Straý

Pro 14 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.6b/3/ 11 :
ZM počtem 14 hlasů bere na vědomí

pomoc při chystání masopustní merendy

Starosta poděkoval za účast všem přítomným a zasedání ZM v 20:030 hod. ukončil.

Zápis vyhotovil Josef Herbrych dne 20.2.2011

……………………..
místostarostka

Ověřovatelé:
……………………………………….

……………………………………. .

……………………
starosta

