Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Rokytnice nad Rokytnou, č. 4 ze dne
15.4.2011
Místo konání: kancelář starosty
Zahájení zasedání dne 15.4.2011 v 19:00 hod.
Počet přítomných členů ZM: 14
Josef Herbrych, Jaroslav Blažek, Jan Kostelník, Petr Nováček, Ing. Věra Václavková, Martin Špaček, Mgr. Aleš
Chaloupka, , Petr Dokulil, Vítězslav Štork, Antonín Novák, Bc. Ivoš Dlouhý, Mgr. Vladimír Halámek, Marie Sochnová ,
Radek Šulc

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 Radka Šulce a Vítězslava Štorka a vyzval k hlasování o schválení ověřovatelů,
Pro 14, proti 0. zdržel se 0.
Usnesení 1/4/11:
Zastupitelstvo počtem 14 hlasů schvaluje:
a) jednání ZM se bude řídit tímto programem:

1.

Zahájení

2.

Zpráva o činnosti rady

3.

Projednání závěrečného účtu městyse za rok 2010

4.

Projednání rozpočtových opatření č. 501 - 506

5.

Projednání výsledku inventur za rok 2010

6.

Projednání žádostí o prodej pozemků Za Sitonou

7.

Různé

8.

Závěr

b) jako ověřovatele zápisu Radka Šulce a Vítězslava Štorka .
Jednání ZM dále pokračovalo dle schváleného programu:

2. Zpráva o činnosti rady
Starosta seznámil zastupitelstvo s činností a jednáními rady od poslední schůze zastupitelstva. Antonín Novák
vznesl námitku , že v zápisu rady ze dne 9.3.2011 rada doporučuje zastupitelstvu schválení pořízení publikace o
obci a v zápise ze dne 23.3. 2011 toto pořízení sama schválila. Starosta toto vysvětlil urgentností kroků nutných
pro zajištění publikace v termínu do 11.6.2011. Bylo přistoupeno k hlasování o této problematice.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje pořízení knižní publikace o obci
Pro13, proti 1 (Antonín Novák) zdržel se 0
Usnesení č.2/4/ 11 :
Zastupitelstvo počtem 14 hlasů schvaluje pořízení knižní publikace o obci

3. Projednání závěrečného účtu městyse za rok 2010
Starosta seznámil členy zastupitelstva se závěrečným účtem městyse za rok 2010. Závěrečný účet městyse byl
řádně zveřejněn v listinné i elektronické podobě na úřední desce.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje závěrečný účet městyse za rok 2010 bez výhrad
Pro 14 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.3/4/ 11 :
ZM počtem 14 hlasů schvaluje závěrečný účet městyse za rok 2010 bez výhrad

4. Projednání rozpočtových opatření
Starosta seznámil zastupitelstvo s rozpočtovými opatřeními 501 - 506, týkající se přijetí dotace na přístavbu
výtahu, přijetí dotace na sčítání lidu a přijetí dotace na setkání rodáků a den obce a úpravy v paragrafech.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtová opatření č. 501, 502 a 503
Pro 14 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.4/4/ 11 :
ZM počtem 14 hlasů schvaluje rozpočtová opatření č. 501, 502 a 503

5. Projednání výsledku inventur za rok 2010
Starosta seznámil přítomné s výsledkem provedených inventur za rok 2010 a konstatováním inventurní komise, že
nebyly shledány rozdíly mezi účetním a skutečným stavem.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje výsledek inventur za rok 2010
Pro 14 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.5/4/ 11 :
ZM počtem 14 hlasů schvaluje výsledek inventur za rok 2010

6. Projednání prodeje pozemků Za Sitonou
Starosta seznámil zastupitelstvo se žádostmi o koupi pozemků Za Sitonou:
Vít Chaloupka

-

pozemek p.č. 176/5

Marian Vahiľa

-

pozemek p.č. 176/6

Radka Trejbalova -

pozemek p.č. 176/7 a 175/8

Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemků p.č. 176/5, 176/6, 176/7 a 176/8 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou za cenu 350,- Kč/m2
Pro 14 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.6/4/ 11 :
ZM počtem 14 hlasů schvaluje prodej pozemků p.č. 176/5, 176/6, 176/7 a 176/8 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou za
cenu 350,- Kč/m2

7. Různé
a) Projednání směny 3m2 pozemku p.č. 122/3 za 3m2 pozemku p.č. 122/5 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou pro
žadatele Antonína a Marii Novákovy. Směna je vyvolána skutečným umístěním stavby garáže oproti původní
dokumentaci.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje směnu 3m2 pozemku 122/3 za 3m2 pozemku p.č. 122/5 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou.
Pro 13 proti 0 zdržel se 1 (Antonín Novák)
Usnesení č.7a/4/ 11 :
ZM počtem 13 hlasů schvaluje směnu 3m2 pozemku 122/3 za 3m2 pozemku p.č. 122/5 v k.ú. Rokytnice nad
Rokytnou
b) Projednání směny 4m2 pozemku p.č. 122/3 za 4m2 pozemku p.č. 122/4 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou pro
žadatele Miroslava a Marii Šafránkovy. Směna je vyvolána skutečným umístěním stavby garáže oproti
původní dokumentaci.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje směnu 4m2 pozemku 122/3 za 4m2 pozemku p.č. 122/4 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou.
Pro 14 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.7b/4/ 11 :
ZM počtem 14 hlasů schvaluje směnu 4m2 pozemku 122/3 za 4m2 pozemku p.č. 122/4 v k.ú. Rokytnice nad
Rokytnou.

c) Projednání žádosti žádosti o pronájem pozemku u koupaliště za účelem pořádání hudebního festivalu
Rokytnáfest ve dnech 18.-30.5. 2011 (samotný festival probíhá 20. a 21.5.2011.RM doporučuje bezúplatné
užívání tohoto pozemku.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje bezplatné užívání pozemku na koupališti pro 1.SK Rokytnice na pořádání hudebního festivalu
Rokytnáfest. Ukládá radě zpracování a uzavření písemné smlouvy, ve které bude stanoven způsob užívání a
následné ošetření plochy před předáním po pořádání festivalu.
Pro 13 proti 0 zdržel se 1 (Radek Šulc)
Usnesení č.7c/4/ 11 :
ZM počtem 13 hlasů schvaluje bezplatné užívání pozemku na koupališti pro 1.SK Rokytnice na pořádání hudebního
festivalu Rokytnáfest. Ukládá radě zpracování a uzavření písemné smlouvy, ve které bude stanoven způsob užívání
a následné ošetření plochy před předáním po pořádání festivalu.
d) Starosta seznámil zastupitelstvo s kladným hospodářským výsledkem školy za rok 2010 a žádosti ředitele školy
o převedení zůstatku ve výši 23694,39 Kč do rezervního fondu školy
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje převedení zůstatku hospodaření školy ve výši 23694,39 Kč do rezervního fondu školy.
Pro 13 proti 0 zdržel se 1 (Mgr.Vladimír Halámek)
Usnesení č.7d/4/ 11 :
ZM počtem 13 hlasů schvaluje převedení zůstatku hospodaření školy ve výši 23694,39 Kč do rezervního fondu školy.

e) Starosta seznámil zastupitele se stavem žádostí o VPP. Žádost podali tito pracovníci: Pavel Bartík, František
Veleba, František Hobza, Jan Souček, Jaromír Ježek, Ludmila Janoušková, Anna Opršalová, Pavla Kubová,
Stanislav Carda, Jaroslav Russmann, Zdeňka Svobodová-Janíková. Rada navrhuje přijetí těchto pracovníků:
Pavel Bartík, Jan Souček, František Hobza, Ludmila Janoušková, Anna Opršalová (manželka Ivana Ježka).
V současné době je možno přijímat osoby, které jsou evidovány na úřadu práce déle než 6 měsíců. Rada
navrhuje přijetí těchto pracovníků: Pavel Bartík, František Hobza, Jan Souček, Anna Opršalová a Ludmila
Janoušková. Svůj návrh vyznačte křížkem na seznam pracovníků v příloze. Maximálně lze vybrat 5 pracovníků.
Jednotlivými zastupiteli byl proveden výběr uchazečů dle seznamu.
ZM schvaluje přijetí Pavla Bartíka, Františka Hobzy, Jana Součka, Anny Opršalové a Ludmily Janouškové na
VPP
Pro 14 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.7e/4/ 11 :
ZM počtem 13 hlasů schvaluje přijetí Pavla Bartíka, Františka Hobzy, Jana Součka, Anny Opršalové a Ludmily
Janouškové na VPP
f) Starosta seznámil zastupitele s výsledkem výběrového řízení na stavbu výtahu a zprávou o posouzení a
hodnocení nabídek výběrovou komisí. Výběrová komise doporučuje ke schválení jako vítěze soutěže firmu
UCHYTIL, s.r.o. K Terminálu 7 Brno.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje výsledek výběrového řízení na stavbu výtahu. Vítěznou firmou a dodavatelem stavby byla
vybrána firma Uchytil, s.r.o..
Pro 14 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.7f/4/ 11 :
ZM počtem 14 hlasů schvaluje výsledek výběrového řízení na stavbu výtahu. Vítěznou firmou a dodavatelem
stavby byla vybrána firma Uchytil, s.r.o..

Starosta poděkoval za účast všem přítomným a zasedání ZM v 21:30 hod. ukončil.

Zápis vyhotovil Josef Herbrych dne 21.4.2011

……………………..
místostarostka

Ověřovatelé:
……………………………………….

……………………………………. .

……………………
starosta

