Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Rokytnice nad Rokytnou, č.10 ze dne 27.4.2012
Místo konání: zasedací místnost úřadu mětyse
Zahájení zasedání dne 27.4.2012
Počet přítomných členů ZM: 14
Josef Herbrych, Ing. Věra Václavková, Marie Sochnová, Petr Dokulil, Jan Kostelník, Mgr. Aleš Chaloupka, Petr
Nováček, Mgr. Jana Štefánková, Radek Šulc, Jaroslav Blažek, Martin Špaček, Miroslav Špaček, Antonín Novák, Bc.
Ivoš Dlouhý

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 14, proti 0, zdržel se 0
b) navrhl ověřovatele zápisu Radka Šulce a Martina Špačka a vyzval k hlasování o schválení ověřovatelů,
Pro 14 proti 0. zdržel se 0.
Usnesení č.1/10/12:
Zastupitelstvo počtem 14 hlasů schvaluje:
a) jednání ZM se bude řídit tímto programem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zahájení
Zpráva o činnosti od minulé schůze zastupitelstva
Rozhodnutí o pořízení územního plánu městyse
Rozhodnutí zadavatele o přidělení zakázky malého rozsahu na stavební práce
Projednání poskytnutí příspěvků na veřejně prospěšné projekty
Projednání žádosti o prodej pozemku p.č. 877/3 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou
Projednání žádosti firmy SUHOX o pronájem pozemků
Projednání vyvěšení moravské vlajky 5.7.2012
Seznámení s nabídkou senátorského dne V.Jonáše
Projednání výsledku inventur za rok 2011
Přijetí pracovníků na VPP
Různé
Závěr

b) jako ověřovatele zápisu

Radka Šulce a Martina Špačka
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. Jejich odpověď byla negativní, následně bylo těmto obcím zasláno sdělení
s informací, že bude připraven návrh dohody o využívání pohřebiště, kde budou stanoveny pevné podmínky pro podílení se
na těchto nákladech.
2) Projednání způsobu rozdělení příspěvků na sportovní činnost – viz další body programu
3) Paní Sýkorové bylo odesláno sdělení k žádosti o pronájem koupaliště, kde jí bylo sděleno, že v druhé polovině roku bude
vyhlášeno výběrové řízení, jehož se může zúčastnit.
4) Převod vodovodu a kanalizace do správy VAS – probíhá technická příprava předání – bude provedeno čištění úseků
kanalizace a kamerové zkoušky.
Pan Antonín Novák vznesl dotaz na kvalitu řešení a provedení individuálních přípojek na veřejnou kanalizaci s ohledem na
možné řešení problémů při budoucím provozování, kdy je dle jeho názoru zodpovědnost za stav přípojky na majiteli
pozemku, kde je uložena, tedy na obci. Starostou mu bylo sděleno, že dle zákona o vodovodech a kanalizacích náleží
přípojka, a s ní spojené náklady, k nemovitosti, kterou je napojena na veřejný řad.
5) Zastupitelé byli dále informováni o podaných žádostech o granty z Fondu Vysočiny. Jedná se o rekonstrukci sociálního
zařízení v MŠ, výměnu plotu na koupališti a vánoční trhy.

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. 2/10/12 :
Zastupitelstvo počtem 10 hlasů bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z minulého jednání zastupitelstva

3.Rozhodnutí o pořízení ÚPD městyse
Zastupitelstvo projednalo návrh pořízení územně plánovací dokumentace městyse. Vzhledem k zákonné povinnosti pořízení
nových územních plánů obcí do roku 2015 a časové náročnosti zajištění tohoto dokumentu je třeba zahájit tyto práce již nyní.
Proto je třeba základního usnesení, kterým je schválení záměru pořízení ÚPD.
Námitky ani připomínky nebyly vzneseny.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje
a) Zastupitelstvo městyse Rokytnice nad Rokytnou rozhodlo o pořízení Územního plánu Rokytnice nad Rokytnou
b) Ke spolupráci při jejím pořízení určuje zastupitele pana Josefa Herbrycha
c) O pořízení územního plánu požádá Městský úřad Třebíč.
Pro 14 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.3/10/12 :
ZM počtem 14 hlasů schvaluje :
a) Zastupitelstvo městyse Rokytnice nad Rokytnou rozhodlo o pořízení Územního plánu Rokytnice nad Rokytnou
b) Ke spolupráci při jejím pořízení určuje zastupitele pana Josefa Herbrycha
c) O pořízení územního plánu požádá Městský úřad Třebíč.

4. Rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce.
Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledkem výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu na stavební práce pro výstavbu
inženýrských sítí Za Sitonou. Jako nejlepší nabídka byla výběrovou komisí vyhodnocena nabídka firmy UCHYTIL s.r.o. ve
výši 7 092 313,- Kč vč. DPH před nabídkami firem COLAS , a.s, a Stylstav s.r.o.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Inženýrské sítě k RD“ firmě
UCHYTIL s.r.o..
Pro12 proti 0 zdržel se 2 (Novák, Dlouhý)
Usnesení č.4/10/12 :
Zastupitelstvo počtem 12 hlasů schvaluje přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Inženýrské
sítě k RD“ firmě UCHYTIL s.r.o..

5. Projednání příspěvků na veřejně prospěšné projekty
Na základě usnesení zastupitelstva z 9.zasedání se rada zabývala přípravou změny systému poskytování příspěvků na veřejně
prospěšné projekty. Nejdůležitějším bodem bylo stanovení klíče, kterým je rozdělována finanční pomoc organizacím
provozujícím výkonnostní sport, tedy tělocvičné jednotě Sokol, SDH Rokytnice a 1.SK Rokytnice. Radou byl navržen
model, kdy na základě stanovení nákladovosti jednotlivých sportů a počtu aktivních závodníků je dle oficiálního vzorce
ČSTV vypočtena výše podpory pro jednotlivé organizace. Panem Antonínem Novákem byl navržen způsob odměny za
odehraný soutěžní zápas a počet hráčů či závodníků. Tento způsob byl přítomnými zamítnut, takže se dále rozvíjela debata o
upřesnění navrhovaného systému. Po delší debatě vznikla shoda na modelu, kdy bude podpora poskytována na základě výše
zmiňovaného vzorce ČSTV s tím, že do počtu registrovaných závodníků se počítají všichni v kategorii mládeže do 18 let a
registrovaní dospělí s trvalým pobytem v Rokytnici nad Rokytnou. Tímto způsobem má být dosažení cíle, kterým je
především podpora mládežnického sportu. Tento zásadní prvek je součástí navrhované změny SMĚRNIC pro poskytování
podpory, které jsou nedílnou přílohou č.1 tohoto zápisu. Dále byla projednána výše podpory jednotlivých projektů dle
tabulky, která je přílohou č.2 tohoto zápisu. Hlasování o jednotlivých položkách tabulky proběhlo jednotlivě jak je uvedeno
v tabulce přílohy.

Starosta přečetl návrh na usnesení:
a). zastupitelstvo schvaluje úpravy SMĚRNIC pro poskytování příspěvků v rozsahu Přílohy č.1 tohoto zápisu
Pro 14 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.5a/10/12 :
ZM počtem 14 hlasů ZM schvaluje úpravy SMĚRNIC pro poskytování příspěvků v rozsahu Přílohy č.1 tohoto
zápisu
b)zastupitelstvo schvaluje příspěvky pro I.pololetí 2012 dle tabulky, která je Přílohou č.2 tohoto zápisu
Pro 13 proti 0 zdržel se 0 (před tímto bodem se omluvil a jednání opustil p. Nováček)
Usnesení č.5b/10/12 :
ZM počtem 13 hlasů ZM schvaluje

příspěvky pro I.pololetí 2012 dle tabulky, která je Přílohou č.2 tohoto zápisu

6. Projednání žádosti o prodej části pozemku p.č. 877/3 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou
Pan Jaroslav Václavek ml. Požádal o prodej části pozemku p.č. 877/3 před rodinným domem. Vzhledem k tomu, že daným
místem probíhá STL vedení plynu, je nutno nejprve dojednat se správcem STL plynovodu rozsah možného oddělení
pozemku. Námitky ani připomínky nebyly vzneseny.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 877/3 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou s tím, že žadatel provede geometrické
oddělení této části v souladu s ochranným pásmem STL zařízení plynovodu.
Pro 13 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.6/10/12 :
ZM počtem 13 hlasů schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 877/3 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou s tím, že
žadatel provede geometrické oddělení této části v souladu s ochranným pásmem STL zařízení plynovodu.

7. Projednání žádosti firmy SUHOX o pronájem pozemků
Zastupitelé byli seznámeni s žádostí firmy SUHOX o pronájem zemědělských pozemků pro účely pěstování energetických
plodin a dřevin. Před hlasováním o tomto bodu se omluvil a jednání opustil Miroslav Špaček.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM nemá zájem o další jednání o pronájmu pozemků s firmou SUHOX
Pro 12 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.7/9/12 :
ZM počtem 12 hlasů nemá zájem o další jednání o pronájmu pozemků s firmou SUHOX

8. Projednání vyvěšení moravské vlajky 5.7.2012
Zastupitelstvo bylo seznámeno s žádostí občanské iniciativy Moravská národní obec o připojení se k vyvěšení moravské
vlajky v den 5.7. 2012, kdy si připomínáme den příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Moravu. Jedná se o symbolickou
aktivitu mající za cíl pozvednutí moravského uvědomění. V internetové anketě hlasovala mírně nadpoloviční většina
účastníků pro její vyvěšení.
ZM schvaluje vyvěšení moravské vlajky 5.7.2012
Pro 9 proti 2 zdržel se 1
Usnesení č.8/10/12 :
ZM počtem 9 hlasů schvaluje vyvěšení moravské vlajky 5.7.2012

9. Různé
Zastupitelstvo bylo seznámeno s nabídkou senátora Vítězslava Jonáše o uspořádání tzv. senátorského dne. Z diskuse
vyplynulo, že se tato nabídka nesetkala s velkým ohlasem, kdy bylo poukázáno zejména na to, že v průběhu uplynulého

volebního období senátora Jonáše nebyla nikdy dříve takováto nabídka učiněna. Pokud sám projeví zájem o návštěvu
v konkrétním termínu, bude mu samozřejmě dle možností umožněna.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM nebude iniciovat a organizovat senátorský den senátora V. Jonáše.
Pro 11 proti 0 zdržel se 1 (Ant. Novák)
Usnesení č.9/10/12 :
ZM počtem 11 hlasů nebude iniciovat a organizovat senátorský den senátora V. Jonáše

10. Projednání výsledků inventur za rok 2011
Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledkem inventur za rok 2012
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje výsledek inventur za rok 2011.
Pro 12 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.10/10/12 :
ZM počtem 12 hlasů

schvaluje výsledek inventur za rok 2011

11. Přijetí pracovníků na VPP
Zastupitelstvo bylo seznámeno s žádostmi o zaměstnání na VPP. Žadatelé byli vybíráni tajným hlasováním zastupitelů,
z kterého vzešlo toto složení:
Ludmila Janoušková, Anna Opršalová, Pavel Bartík, Miroslav Jeleček a Jan Souček.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM
přijímá pracovního poměru na VPP tyto pracovníky: Ludmilu Janouškovou, Annu Opršalovou, Pavla Bartíka,
Miroslava Jelečka a Jana Součka.
Pro 12 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.11/10/12 :
ZM počtem 12 hlasů přijímá pracovního poměru na VPP tyto pracovníky: Ludmilu Janouškovou, Annu
Opršalovou, Pavla Bartíka, Miroslava Jelečka a Jana Součka.

12. Různé
V bodě různé poděkoval starosta Mgr. Janě Štefánkové a kolektivu Výboru pro občanské záležitosti za dosavadní práci a
iniciativu. Zároveň ovšem poukázal na nízké zapojení velké části členů zastupitelstva do veřejného života a požádal je o
vyšší aktivitu. Zároveň zastupitele informoval o záměru provedení červnového zastupitelstva na některém z veřejných míst
(zřejmě v restaurací paní Sýkorové) . V souvislosti s tím předložil zastupitelům návrh dotazníku do jednotlivých domácností,
jehož vyhodnocení by bylo součástí této veřejné schůze. Zastupitelům byl stanoven termín do 5.května pro sdělení výhrad či
doplnění anketního dotazníku.
Zastupitelstvo bere na vědomí
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:
……………………………………….

……………………………………. .

