Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Rokytnice nad Rokytnou, č.9 ze dne
17.2.2012
Místo konání: kancelář starosty
Zahájení zasedání dne 17.2.2012
Počet přítomných členů ZM: 10
Josef Herbrych, Ing. Věra Václavková, Marie Sochnová, Petr Dokulil, Jan Kostelník, Mgr. Aleš Chaloupka, Petr
Nováček, Mgr. Jana Štefánková, Radek Šulc, Jaroslav Blažek

1.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 případné doplnění a vyzval k hlasování:
Pro 10, proti 0, zdržel se 0
b) navrhl ověřovatele zápisu Radka Šulce a Mgr. Aleše Chaloupku a vyzval k hlasování o schválení ověřovatelů,
Pro 10 proti 0. zdržel se 0.
Usnesení č.1/9/12:
Zastupitelstvo počtem 10 hlasů schvaluje:
a) jednání ZM se bude řídit tímto programem:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Plnění usnesení z předchozích schůzí
Projednání rozpočtu na rok 2012
Projednání příspěvků na veřejně prospěšné projekty
Pronájem pozemku na koupališti pro Rokytnáfest
Projednání žádosti MŠ a ZŠ o schválení hospodářského výsledku za rok 2011
Projednání žádosti M.Vahiľy o vybudování beachvolejbalového hřiště
Projednání věcného břemene uložení plynárenských zařízení Za Sitonou
Různé – žádost pí. Sýkorové o pronájem koupaliště
b) jako ověřovatele zápisu

Radka Šulce a Mgr. Aleše Chaloupku
Jednání ZM dále pokračovalo dle schváleného programu:

2. Plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
1) Bylo provedeno rozúčtování nákladů na hřbitov, pro každou z obcí (Markvartice a Chlístov) činí tyto náklady 5105,- Kč.
Toto rozúčtování bylo zasláno na obě obce.
2) Převod vodovodu a kanalizace do správy VAS – proběhlo jednání za účelem posouzení možností převedení těchto sítí,
kdy se posuzoval zejména technický stav stávající kanalizace. Z tohoto posouzení vzniklo stanovisko VAS, na základě
kterého se bude dále postupovat (viz příloha).
V souvislosti s výstavbou vodohospodářské infrastruktury Za Sitonou (vodovod a kanalizace), však pro nás bude vzhledem
k plátcovství DPH v roce 2012 výhodnější provést převod až od příštího roku.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z minulého jednání zastupitelstva
Pro 10, proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 2/9/12 :
Zastupitelstvo počtem 10 hlasů bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z minulého jednání zastupitelstva

3.Projednání rozpočtu městyse na rok 2012
Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu městyse na rok 2012 ve výši 11 008 400,- Kč. Rozpočet je navržen jako
vyrovnaný. Rovněž byly projednány rozpočtové výhledy na rok 2013 a 2014. Návrh rozpočtu byl řádně zveřejněn na úřední
desce městyse a na elektronické úřední desce. Námitky ani připomínky nebyly vzneseny.

Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje rozpočet městyse na rok 2012 ve výši 11 008 400,- Kč na příjmové i výdajové stránce.Součástí
schváleného rozpočtu jsou i rozpočtové výhledy na roky 2013 a 2014.
Pro 10 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.3/9/12 :
ZM počtem hlasů 10 schvaluje rozpočet městyse na rok 2012 ve výši 11 008 400,- Kč na příjmové i výdajové
stránce. Součástí schváleného rozpočtu jsou i rozpočtové výhledy na roky 2013 a 2014.

4. Projednání příspěvků na veřejně prospěšné projekty
Zastupitelstvo bylo seznámeno s podanými žádostmi o příspěvek na veřejně prospěšné projekty a příspěvky na soutěžní
činnost. Vzhledem k limitované výši finančních prostředků (pro letošní rok 180 tis. Kč) je nutno stanovit objektivní hledisko
pro určení výše příspěvků pro soutěžní činnost. Jako nejobjektivnější způsob se jeví počet aktivních (registrovaných ) členů
soutěžních družstev a navázání výše tohoto příspěvku na 1 aktivního soutěžícího. Pro tento účel budou žadateli upřesněny
stavy těchto osob v jednotlivých organizacích. Rozhodnutí o poskytnutí těchto příspěvků se odsouvá na příští schůzi
zastupitelstva.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí stav poskytování příspěvků
Pro10 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.4/9/12 :
ZM bere na vědomí stav poskytování příspěvků

5. Pronájem pozemku na koupališti pro konání festivalu Rokytnáfest 2012
1.SK Rokytnice žádá o pronájem pozemku na koupališti (hasičská dráha) včetně přístřešku u parketu pro konání Rokytná
festu 2012. V uplynulém roce byl tento pozemek pro tyto účely bezplatně pronajat a nevznikly žádné problémy s jeho
uvedením do původního stavu, pročež není důvod tuto žádost nepodpořit. K přístřešku kolem parketu bylo navrženo
starostou požadovat od 1.SK písemnou dohodu(souhlas) současného pronajímatele, p. Vahily, který má tuto část koupaliště
v pronájmu. Po předložení tohoto souhlasu bude o žádosti rozhodnuto na příští schůzi.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí žádost 1.SK Rokytnice s tím, že o ní bude rozhodnuto po doplnění souhlasu se současným nájemcem p.
Vahiľou.
Pro 10 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.5/9/12 :
ZM počtem 10 hlasů ZM bere na vědomí žádost 1.SK Rokytnice s tím, že o ní bude rozhodnuto po doplnění
souhlasu se současným nájemcem p. Vahiľou.

6. Projednání hospodářského výsledku Základní a Mateřské školy Rokytnice nad Rokytnou
Zastupitelstvo bylo seznámeno s kladným výsledkem hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2011 ve výši 76454,2 Kč a jeho
převedením do rezervního fondu školy. Z tohoto fondu bude letos hrazena výměna osvětlení ve II.NP školy.
Námitky ani připomínky nebyly vzneseny.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje hospodářský výsledek ZŠ a MŠ za rok 2011 a převedení zůstatku ve výši 76454,20 Kč do rezervního fondu
školy.
Pro 10 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.6/9/12 :
ZM počtem 10 hlasů schvaluje hospodářský výsledek ZŠ a MŠ za rok 2011 a převedení zůstatku ve výši 76454,20
Kč do rezervního fondu školy.

7. Projednání žádosti pana Mariana Vahiľy o souhlas s provedením beachvolejbalového hřiště
Pan Marian Vahiľa žádá o souhlas se zřízením beachvolejbalového hřiště v zadní části travnaté pláže koupaliště. Hřiště o
rozměrech 9x18 m s pískovým povrchem by provedl na své náklady. Námitky ani připomínky nebyly vzneseny.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM souhlasí se zřízením beachvolejbalového hřiště na koupališti dle předložené žádosti.
Pro 10 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.7/9/12 :
ZM počtem 10 hlasů souhlasí

se zřízením beachvolejbalového hřiště na koupališti dle předložené žádosti.

8. Projednání věcného břemene uložení plynárenských zařízení v lokalitě Za Sitonou
Zastupitelstvo bylo seznámeno s požadavkem uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městysem Rokytnice nad
Rokytnou a RWE o uložení plynárenského zařízení v trase sítí Za Sitonou. Námitky ani připomínky nebyly vzneseny.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení plynárenského zařízení pro lokalitu Za Sitonou.
Pro 12 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.8/9/12 :
ZM počtem 10 schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení plynárenského zařízení pro
lokalitu Za Sitonou.

9. Různé
a) Zastupitelstvo bylo seznámeno s žádostí paní Hany Sýkorové o pronájem areálu koupaliště pro provozování restaurační
činnosti. Rovněž byli informováni o současném stavu, kdy uvedený areál užívá do konce roku 2012 současný nájemce.
Projevit zájem o pronájem tohoto areálu může paní Sýkorová v rámci nového výběrového řízení, jehož vyhlášení se
předpokládá v průběhu II.pololetí tohoto roku. Námitky ani připomínky nebyly vzneseny.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje sdělení , kterým se paní Sýkorové objasní současný stav s tím, že zájem o pronájem areálu může projevit po
vyhlášení nového výběrového řízení.
Pro 10 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.9a/9/12 :
ZM počtem 10 hlasů schvaluje sdělení , kterým se paní Sýkorové objasní současný stav s tím, že zájem o pronájem
areálu může projevit po vyhlášení nového výběrového řízení.
b)
Zastupitelstvo bylo seznámeno se současným stavem vývoje stavby rozhledny na Mařence a sním souvisejícím
zajištěním financování stavby. Pro realizaci stavby bude přijat úvěr od České spořitelny, a.s. ve výši 7 627 000,-Kč, který
bude kryt budoucími příjmy jednotlivých obcí MPM. Výše záruky naší obce je vypočtena na 2 667 620,-Kč.
Námitky ani připomínky nebyly vzneseny.
Starosta přečetl návrh usnesení:
ZM schvaluje
- poskytnutí záruky ve výši 2667620,- Kč k závazku, vyplývajícího ze Smlouvy o úvěru na financování výstavby
rozhledny na vrchu Mařenka, uzavřené mezi Českou spořitelnou, a.s. Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 a
Mikroregionem Podhůří Mařenky
- uzavření Smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou
Pro 9 proti 0 zdržel se 0 (Před projednáváním tohoto bodu se omluvil Radek Šulc)
Usnesení č.9b/9/12 :
ZM počtem 9 hlasů schvaluje
- poskytnutí záruky ve výši 2667620,- Kč k závazku, vyplývajícího ze Smlouvy o úvěru na financování výstavby
rozhledny na vrchu Mařenka, uzavřené mezi Českou spořitelnou, a.s. Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 a
Mikroregionem Podhůří Mařenky
uzavření Smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou

c) Zastupitelé dále diskutovali o možnostech činnosti výboru pro občanské záležitosti, vyhlášených programech Fondu
Vysočiny a možnosti financování jednotlivých akcí. Zastupitelstvo se dohodlo na pořízení nových židlí do zasedací
místnosti.
Starosta poděkoval za účast všem přítomným a zasedání ZM v 20:15 hod. ukončil.
Zápis vyhotovil Josef Herbrych dne 20.2.2012
……………………..
místostarostka

……………………
starosta

Ověřovatelé:
……………………………………….

……………………………………. .

