Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Rokytnice nad Rokytnou, č. 5 ze dne
8.6.2011
Místo konání: kancelář starosty
Zahájení zasedání dne 8.6.2011 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, Antonín Novák, Bc. Ivoš Dlouhý, Mgr. Vladimír Halámek, Marie Sochnová , Radek Šulc,
Miroslav Špaček

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 Ing. Věru Václavkovou a Petra Nováčka a vyzval k hlasování o schválení
ověřovatelů,
Pro 14, proti 0. zdržel se 0.
Usnesení 1/5/11:
Zastupitelstvo počtem 14 hlasů schvaluje:
a) jednání ZM se bude řídit tímto programem:

1.

Zahájení

2.

Prezentace OO PČR Okříšky

3.

Zánik mandátu zastupitele Mgr. Vladimíra Halámka

4.

Složení slibu nového zastupitele

5.

Informace k činnosti za uplynulé období

6.

Projednání možnosti spolufinancování výstavby rozhledny na Mařence

7.

Projednání rozpočtových opatření č. 507 a 508

8.

Informace k setkání Rokytnic 2011

9.

Příprava setkání rodáků

10. Různé

b) jako ověřovatele zápisu Ing.Věru Václavkovou a Petra Nováčka
Jednání ZM dále pokračovalo dle schváleného programu:

2. Prezentace OO PČR Okříšky
Vedoucí OO PČR Okříšky Mgr. Jan Diblík seznámil zastupitele s novou koncepcí řízení práce OO PČR Okříšky a
představou spolupráce s jednotlivými obcemi a zastupiteli. V působnosti obvodu.
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí

3. Zánik mandátu zastupitele Mgr. Vladimíra Halámka
Starosta seznámil členy zastupitelstva se skutečností, kdy změnou trvalého pobytu Mgr. Vladimíra Halámka došlo
k zániku jeho mandátu zastupitele.
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí

4. Složení slibu nového zastupitele
Složením slibu se stala nástupcem Mgr. Vladimíra Halámka Mgr. Jana Štefánková.
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí

5. Informace k činnosti za uplynulé období
Starosta seznámil přítomné s činností rady za uplynulé období, která spočívala zejména v zajištění přípravy rodáků a
běžného provozu obce.
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí

6. Projednání možnosti spolufinancování rozhledny na Mařence
Starosta seznámil zastupitelstvo se získáním dotace pro Mikroregion Podhůří Mařenky na realizaci stavby rozhledny na
Mařence a problematikou dofinancování zbývající části nákladů. Vzhledem k tomu, že poskytnutá dotace pokryje cca
50%nákladů stavby, je nutno zajistit krytí zbývající poloviny. Valná hromada MPM navrhla členským obcím projednat
možnost hrazení zbývající části z rozpočtu jednotlivých obcí (formou splátek úvěru čerpaného MPM) s tím, že bude
dále jednáno s možnými partnery z řad právnických subjektů o možnosti zapojení se do financování tohoto projektu.
V rozpravě p. Petr Dokulil vyjádřil svůj nesouhlas s odvoláním na ohrožení možnosti realizace vlastních, důležitějších
projektů.
Starosta přečetl návrh usnesení:
zastupitelstvo schvaluje podílení se městyse Rokytnice nad Rokytnou na spolufinancování projektu realizace rozhledny
na Mařence z rozpočtových prostředků Městyse Rokytnice nad Rokytnou.
Pro 13 Proti 1 (Petr Dokulil)

Zdržel se 0

Usnesení č.6/5/ 11 :
ZM počtem 13 hlasů podílení se městyse Rokytnice nad Rokytnou na spolufinancování projektu realizace rozhledny
na Mařence z rozpočtových prostředků Městyse Rokytnice nad Rokytnou.

7. Projednání rozpočtových opatření
Starosta seznámil zastupitelstvo s rozpočtovými opatřeními č. 507 a 508, spočívajícími v přijetí finančního vypořádání
pronájmu plynárenských zařízení s firmou RWE a úpravě rozpočtu v paragrafech a položkách.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 507 a 508.
Pro 14 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.7/5/ 11 :
ZM počtem 14 hlasů schvaluje rozpočtová opatření č. 507 a 508.

8. Informace k Setkání Rokytnic ČR
Starosta seznámil zastupitelstvo s termínem, místem a podmínkami konání letošního Setkání Rokytnic ČR
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí informace k Setkání Rokytnic ČR 2011
Pro 14 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č.8/5/ 11 :
ZM počtem 14 hlasů bere na vědomí informace k Setkání Rokytnic ČR 2011

9. Příprava setkání rodáků
Starosta seznámil zastupitelstvo se stavem příprav setkání rodáků při jednání bylo dohodnuto splnění následujících
úkolů:
- Odvoz židlí z KD v Markvarticích – čtvrtek v 18:30 – Jan Kostelník + hasiči
- Příprava sálu a sokolské zahrady – sobota od 8:00 – všichni zastupitelé
- Zajištění drobného občerstvení – každý zastupitel donese v sobotu napečené koláčky
- Zajištění prezence – Ing. Věra Václavková, Libuše Sochnová
- Dozor na úřadě – 13:00-15:00 Ivoš Dlouhý, 15:00-17:00 Jaroslav Blažek
- Zajištění půjčení stánku z HKD – Herbrych
- Obsazení prodejního stánku s knihami a propagačními materiály – Marie Sochnová, Petr Dokulil
- Zajištění dopravy bryčkami – Martin Špaček
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje zajištění těchto úkolů na setkání rodáků:
- Odvoz židlí z KD v Markvarticích – čtvrtek v 18:30 – Jan Kostelník + hasiči
- Příprava sálu a sokolské zahrady – sobota od 8:00 – všichni zastupitelé
- Zajištění drobného občerstvení – každý zastupitel donese v sobotu napečené koláčky
- Zajištění prezence – Ing. Věra Václavková, Libuše Sochnová
- Dozor na úřadě – 13:00-15:00 Ivoš Dlouhý, 15:00-17:00 Jaroslav Blažek
- Zajištění půjčení stánku z HKD – Herbrych
- Obsazení prodejního stánku s knihami a propagačními materiály – Marie Sochnová, Petr Dokulil
- Zajištění dopravy bryčkami – Martin Špaček

Pro 14 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.9/5/ 11 :
ZM počtem 14 hlasů schvaluje zajištění těchto úkolů na setkání rodáků:
- Odvoz židlí z KD v Markvarticích – čtvrtek v 18:30 – Jan Kostelník + hasiči
- Příprava sálu a sokolské zahrady – sobota od 8:00 – všichni zastupitelé
- Zajištění drobného občerstvení – každý zastupitel donese v sobotu napečené koláčky
- Zajištění prezence – Ing. Věra Václavková, Libuše Sochnová
- Dozor na úřadě – 13:00-15:00 Ivoš Dlouhý, 15:00-17:00 Jaroslav Blažek
- Zajištění půjčení stánku z HKD – Herbrych
- Obsazení prodejního stánku s knihami a propagačními materiály – Marie Sochnová, Petr Dokulil
- Zajištění dopravy bryčkami – Martin Špaček

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

Zápis vyhotovil Josef Herbrych dne 9.6.2011

……………………..
místostarostka

Ověřovatelé:
……………………………………….

……………………………………. .

……………………
starosta

