Zpráva z jednání zastupitelstva dne 16.prosince 2012
Zastupitelstvo městyse se sešlo na svém posledním letošním zasedání v počtu 13 zastupitelů, dva se
omluvili.
Prvním bodem programu bylo seznámení s plněním usnesení z minulého zastupitelstva:







Účast v dražbě nemovitosti „Ježkova chalupa“ – Nemovitost v prvním kole prodána nebyla, druhé
kolo proběhne během 2-3 měsíců.
Možnost využívání sběrných dvorů na území města Třebíče občany Rokytnice nad Rokytnou. Byla
uzavřena smlouva s provozovatelem těchto sběrných dvorů, firmou ESKO-T. Občané mohou ukládat
odpad do těchto dvorů dle platných provozních řádů těchto sběrných míst. Poplatek je stanoven na
140,- Kč za jednu návštěvu sběrného dvoru.
Stav žádosti o vložení kanalizace do majetku VAK a následné provozování vodovodu a kanalizace
v obci Vodárenskou akciovou společností – žádost byla podána, v současné době probíhá
shromažďování dokladů a podkladů pro předání a byly provedeny prohlídky těchto zařízení pracovníky
VAS, a.s.. Vlastní předání užívání a s tím spojený přechod na ceny vodného a stočného dle ceníku VAS
proběhne v průběhu roku po dokončení těchto nezbytných úkonů.
Rozúčtování nákladů na provoz hřbitova i mezi obce Markvartice a Chlístov – dosud neprovedeno,
upřesní se po vyúčtování nákladů za celý rok 2011.

V druhém bodu byla projednávána směna pozemků na Dolních dražkách, kdy v minulosti došlo při
realizaci stavby garáží k posunutí řady staveb mimo původní pozemky a tyto vztahy je nutno dořešit pro
jejich zanesení do katastru nemovitostí. Tato směna pozemků byla všemi hlasy přítomných schválena.
V dalších bodech bylo projednáváno rozpočtové provizorium na rok 2012, schválení inventarizačních
komisí, směrnic a účetní převody majetku. V následujícím bodě byl schválen prodej stavebního pozemku Za
Sitonou, p.č. 176/2 o výměře 850 m2 za cenu 350,- Kč/m2.
Důležitými body, majícími dopad na všechny občany bylo projednání ceny vodného a stočného na rok
2012 v souvislosti s přechodem městyse do režimu plátce DPH. Cena vodného se po tři roky neměnil a
činila 25 Kč za 1m3, stočné se vybíralo ve výši 185,- Kč na osobu. Nově zastupitelstvo od 1.ledna 2012
schválilo cenu vodného na 30,-Kč/m3 včetně DPH s tím, že od platnosti této ceny nebude vybíráno
nájemné z vodoměru. Výše stočného byla stanovena na cenu 250,-Kč na osobu vč. DPH. V současné době
probíhá shromažďování podkladů a dokladů pro předání vodovodu a kanalizace do provozu VAS, a.s. divize
Třebíč, které proběhne v průběhu roku 2012. Poté bude cena vodného a stočného ve výši platných cen
VAS, a.s. (v současné době vodné+stočné cca 79,-Kč/m3 vč. DPH). Převod těchto zařízení do provozu VAS je
z důvodu narůstajících provozních nákladů a legislativních požadavků na provoz těchto zařízení. K těmto
požadavkům patří zejména povinnost tvorby fondu obnovy vodárenských zařízení, který v našem případě
činí cca 1 milion korun ročně a jeho naplňování je zcela mimo naše finanční možnosti.
Dalším z nepopulárních opatření je zvýšení poplatku za TKO ze současných 450,-Kč za osobu na 500,Kč za osobu. Toto zvýšení je opět vyvoláno zvýšenými náklady na likvidaci odpadů a narůstajícími objemy
odpadů.
V závěrečných bodech zastupitelé jednali o složení a funkcích nových výborů zastupitelstva, podání
žádosti o dotaci na poldr na Dolních dražkách a přípravě rozpočtu na rok 2012.
Josef Herbrych

