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Nevhodná pracovní doba pošty a OÚ
Pracovní doba úřadu je dána příslušnými pracovními předpisy zejména s ohledem na fond
pracovní doby, který je 40 hodin týdně jako u každého jiného zaměstnání. Pracovní doba pošty
je interní záležitostí České pošty (rovněž výše fondů pracovní doby, a povinné otevírací hodiny
po dobu příjmu a odvodu pošty apod.) a v současné době se obávám, že nebude mnoho šancí
uzpůsobit ji lépe představám občanů.
Havarijní stav místních komunikací např. u MŠ
Současný stav komunikací je na mnoha místech neuspokojivý, s čímž musím souhlasit.
V letošním roce proběhla lokální oprava komunikací Ve Dvoře, Za Humny a část ulice
Chalupy. Obdobným způsobem bude k opravám přistoupeno i v příštím roce.
Rozbitá pumpa na hřbitově a nefunkční vchodová branka
Voda pro zalévání je po většinu roku zajištěna z nádrže napájené z místního vodovodu. O
opravu pumpy se pokusíme. Nedovírání brány a branky na hřbitově je způsobeno posunutím
pilířů hřbitovní zdi a je tedy nutno upravit velikost branky. Toto bude v letošním roce
provedeno.
Řešit problém kam s bioodpadem – tráva. Kontejner? Kompostárna?
Zajistit místo pro kompostování pro občany
V minulých letech měl možnost každý z majitelů nemovitostí v Rokytnici pořídit si za
zvýhodněnou cenu komposter. Této možnosti však využila asi 1/5 majitelů. U mnoha ostatních
lze předpokládat, že ukládají tento biologicky rozložitelný odpad do svých vlastních
kompostišť (do popelnice je totiž dle zákona ukládat nelze). V letošním roce jsme obdrželi
dotaci na pořízení techniky na kompostování a je tedy reálné, že od příštího roku se naplno
rozběhne systém sběru tohoto materiálu. Prozatím ještě není upravena forma sběru, tedy jestli
si bude každý občan vozit tento materiál na kompostárnu sám nebo bude sběr prováděn
například formou kompostovatelných pytlů svážených obcí. O všem budete včas informováni.
V některých částech není slyšet rozhlas.
Tyto skutečnosti je nutno řešit individuálně v kanceláři úřadu.
Mezi největší problémy patří stav našich komunikací a blízkého okolí. Silnice jsou
v hrozném stavu a nutně by potřebovaly nový koberec a kolem silnic a domů chodníčky, aby
okolí domů vypadalo pěkně a ne jenom sem tam tráva sem tam beton. Líbí se mi, jak to mají
v jiných obcích – kolem domů chodníky a udržovaná silnice. Vzhled naší pěkné obce by
určitě díky těmto úpravám dostal nový rozměr.
Komunikace – katastrofální stav
Místní komunikace jsou ve stavu, který je nám všem znám a bohužel u většiny z nich je nutno
počítat s tím, že v následujících nejméně dvou letech se nového povrchu nedočkají. Jednak
z důvodu financování, protože se jedná o akce dosti finančně náročné a je třeba dostát
současným závazkům, a za druhé, v některých ulicích bude nutné provést opravu či výměnu
kanalizačního řádu, takže u těchto ulic budou prováděny lokální vysprávky. Úpravy
komunikací, kde se dá uvažovat o finálním provedení povrchu úseku (od sokolovny k Nové
ulici), se připravují a sleduje se množnost získání dotačních prostředků.
Neodpustím si však poznámku, že okolí svých domů je schopna si v pěkném stavu udržet i
v současné době většina občanů. Ne všichni však chtějí a na „obecním“ se jim pracovat
nechce. Mohli by si však vzít příklad z mnoha jiných, kterým vzhled naší obce není lhostejný.
Jak tak sledujeme narůstající problémy většinové společnosti a jedné menšiny, jsme rádi a
vlastně velice vděčni, že Rokytnice se tento problém netýká. Je to opravdu dobré místo pro
život, ať taková zůstane.
Nejsem si jist, jestli jsem správně pochopil připomínku, takže „no comment“
Vývěska úřadu městyse je umístěna na nevhodném místě, dříve byla viditelnější.
Umístění vývěsky na místo, kde je dnes, nebylo motivováno snahou ztížit občanům přístup
k informacím. Naopak, zákony a předpisy, které o tuto informaci občanů pečují, nám nově
ukládaly povinnosti ke zveřejňování dokumentů v takovém rozsahu a formě, že stávající
vývěsky nevyhovují zejména potřebným místem, a v případě zveřejňování dokumentu o
několika desítkách stran ve více skříňkách není zajištěna potřebná přehlednost. Standardně
jsou také povinné a důležité informace zveřejňovány na internetových stránkách obce.
Umístit měřič rychlosti ve směru od Čechočovic.
Je samozřejmě možnáé uvažovat o této možnosti, je to otázka financí a posouzení účelnosti.
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Nedávat nesmyslné investice do fotbalového hřiště a hasičům, raději investovat do povrchu
komunikací, které jsou v katastrofálním stavu.
Nejsem si vědom investic (smyslných či nesmyslných) do fotbalového hřiště za posledních
několik let. Hřiště je v majetku 1.SK, který si zajišťuje jeho údržbu a provoz. Ze strany městyse
je pro zajištění sportovní činnosti oddílu 1.SK poskytována ročně částka v objemu cca 60 tis.
Kč. Za pomoci pracovníků na VPP obec pouze během sezóny pomáhá sečením trávy a
úpravou kolem hřiště.
Totéž platí i o financování hasičů. Obec financuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce
(JSDHO), která je zřízena na základě zákona o požární ochraně.Pro tuto jednotku pořizuje
vybavení, opravu techniky a zejména ochranné prostředky pro jednotlivé členy. Každoročně
je pro tyto účely rozpočtována částka 60 – 90 tis. Kč. Na podporu těchto jednotek poskytuje
Kraj Vysočina dotaci ve výši cca 30 tis. Kč. Investice do pořízení požárního vozidla IVECO
byla vyvolána potřebou náhrady technicky a bezpečnostně nevyhovující staré AVIE. Přímou
dotací obce není financován provoz Sboru dobrovolných hasičů, tedy spolku.
Všechny tyto informace jsou dohádatelné v hospodaření obce
Kam zmizely lavičky na koupališti? Pro starší lidi se lépe vstává z laviček jak z deky.
V areálu koupaliště chybějí k posezení lavičky, jak bývaly dříve. Stačí je jen vyndat. Námitka
provozovatele, že by je při sečení trávy musel posunout bokem a pak zase zpátky nemůže být
myšlena vážně.
Můžu s Vámi souhlasit, nicméně je to oboustranný problém, kdy je třeba, aby i návštěvníci
areálu dodržovali určitý řád. Provozovatel koupaliště byl na tento požadavek upozorněn a
přislíbil nápravu.
Přistupovat ke všem organizacím spravedlivě, ne aby preferoval jen některé, nepovolovat
soukromé dýchánky ve zbrojnici, kde se platí el.energie i teplo z rozpočtu obce. Všude jinde
se za pronájem místností platí.
Jsem názoru, že se přistupuje ke všem stejně. Šatna a klubovna hasičů je v budově úřadu, kde
je tedy napojená na rozvody této budovy. V této budově se dále nachází posilovna TJ Sokol
Rokytnice, která nehradí náklady na energie ani nájem. Pro TJ Sokol zajišťuje obec ještě
sečení starého hřiště. Fotbalisté 1.SK užívají kabiny na koupališti bez nájmu, vodu a plyn na
teplou vodu hradí obec, elektrickou energii provozovatel koupaliště. Pro Sokol není účtována
spotřeba vody v sokolovně, v době zaměstnávání pracovníků na VPP je jimi prováděn úklid
sokolovny stejně jako sečení trávy na sokolské zahradě. Co se týče kapel zkoušejících
v prostorách úřadu, za poskytnutí prostor ke zkoušení hrají na Rokytnickém hudebním
maratonu bez nároku na honorář.
Vybavení školky na zahradě je nedostatečné pro zabavení dětí.
Tento problém je zejména otázkou diskuse mezi rodiči a vedením školy. Je potřeba znát názory
a požadavky a potom lze téměř vždy najít způsob řešení.
Proč se rozhodovalo o stavbách, které nebyly finančně kryty? Proč se obec zbytečně
zadlužovala? Kdo ty dluhy zaplatí? Doufáme, že do splacení dluhů se nebude obecní
zastupitelstvo dále zadlužovat.
Finanční krytí stavby je právě například třeba i úvěrem. Nevím o tom, že by se rozhodovalo o
stavbě bez finančního krytí. Dle mého názoru nemá autor tohoto dotazu elementární znalost
financování obcí a investičních akcí, a namísto zjištění si skutečnosti pracuje pouze se svými
dojmy. Určitá míra „zadlužení“ je nutná v případě, kdy se realizují investiční akce. Většina
investičních akcí překračuje finanční možnosti rozpočtu obce v daném roce a je tedy třeba
pokrýt je investičním úvěrem a rozložit jeho splácení tak, aby nebyl ohrožen další růst obce
v následujících letech.
V roce 2002 měla obec finanční závazky ve výši cca 6 mil. Kč, v tuto chvíli je to 6,3 mil.Kč.
Úvěr, neboli chcete-li dluhy, zaplatí každý jeden z nás z rozpočtu obce. Je to však úvěr do
rozvoje a budoucnosti obce, nikoliv do spotřeby.
Ve většině obcí s uvolněným starostem jsou investiční akce v převážné většině hrazeny
z rozpočtu státu nebo různých fondů. Proč tomu tak není i v naší obci? Méně arogance a
více snahy o shánění financí mimo rozpočet by našemu panu starostovi více slušelo.
Doporučoval bych více se pídit po informacích a poté hodnotit. Pro informaci uvádím tabulku
investic a dotací za posledních 10 let. Z uvedeného vyplývá, že na každou, námi investovanou
1 korunu bylo získáno cca 2,3 Kč dotací.

Přehled přidělených dotací z programů národních (krajských), EU a dalších zahraničních od roku
2003
rok

2005

2006
2007

2008

2009

2010

3 521

1 280

PHARE

Rekonstrukce kanalizace na návsi

1 551

1 089

Fond Vysočiny-Čistá voda

Projekt ČOV – územní řízení

97

42

Fond Vysočiny

PD pro sítě k RD

75

37

POVV

Střecha nad ZŠ

251

125

POVV

Chodníky Veverka

689

200

Fond Vysočiny

Úpravy školní kuchyně

402

100

POVV

Oprava místních komunikací

388

120

Fond Vysočiny

Úpravy koupaliště

899

200

Fond Vysočiny

Dopravní značení

80

37

MF ČR

Rekonstrukce ZŠ

12 530

12 260

POVV

Komunikace k RD

310

127

POVV

Chodníky, komunikace

1 833

119

MMR-POV

Dětské hřiště

141

95

MV ČR

CZECH-POINT

50

50

Fond Vysočiny – Čistá voda

PD ČOV a kanalizace

472

236

POVV

Komunikace do Markvartic

400

116

Kraj Vysočina

Oprava památníku padlých

19

15

MZe ČR

ČOV a kanalizace

8 158

6 100

MK ČR

VISK-knihovna

42

28

MZe ČR

Kanalizace

23251

11196

Kraj Vysočina

kanalizace

4 716

Kraj Vysočina

kanalizace

1 066

POVV

Bezdrátový rozhlas

MAS Podhorácko

89

POVV

Pořízení stanů a pivních setů
119
Komunitní škola – vybavení školy
PC, interaktivní tabulí, keramickou 466
pecí
Přestavba požárního vozidla
IVECO
533

MAS Podhorácko

Výtah k ZS

1325

812

POVV

Úprava okolí školy

442

111

Fond Vysočiny – Čistá voda

276

110

Kraj Vysočina

Projekt poldru Dolní dražka
Den obce, knihy o historii
obce,prapor

302

84

Fond Vysočiny

Rekonstrukce soc.zařízení MŠ

250

120

POVV

Oprava místních komunikací

260

107

SFŽP

Pořízení kompostovací techniky

1839

1655

MAS Podhorácko

2011

2012

Přidělená dotace
(v tis. Kč)

Byty nad školkou

2003
SFRB

2004

název akce

program

celkové náklady na
realizaci akce
(v tis Kč)

CELKEM

412

134

466

111

61 383

Podíl získaných dotací na provedených investicích

Na každou investovanou 1 Kč bylo získáno 2,367 Kč dotačních prostředků

43 153

70,3%

-

-

-

-

Starosta by měl být nezaujatý a nestranný, snažit se měřit všem organizacím a občanům
stejně. Starosta by měl stmelovat občany a organizace a ne je podporováním akcí jedné
organizace rozdělovat – např. Silvestr 2011 v sokolovně a hasiči na obecním úřadu,
hasičská hospoda v budově OÚ.
Nezaujatost a nestrannost by popírala volební principy v našem státě. Ani v naší obci nejsou
voleny osobnosti, ale jsou předkládány stranické kandidátky. Ale teď vážně: není člověk ten,
aby se zalíbil lidem všem. Stejně jako nechci, a ani po nikom nemohu chtít, aby mi projevoval
přízeň, i já mám právo trávit svůj volný čas ve společnosti lidí, s kterými uznám za vhodné.
Myslím si, že činností, které mají za úkol stmelovat občany, se nepořádá ze strany obce zas tak
málo. Otázkou je ovšem opět přístup některých obyvatel a návštěvnost těchto akcí.
Proč nebyly anketní lístky pro všechny voliče?
Protože byla zvolena tato forma.
Snad do potřeb obyvatel obce patří i její vzhled. Vadí mi, že někteří občané nejenže
neudržují pořádek před svým domem, ale dokáží hyzdit okolí obce. Např. chovatel králíků
vozí králičí hnůj pod mez za rybníkem. Zastupitel obce krášlí okolí rybníka ořezaným
klestím ze stromů, které si odvezl domů. Nejhezčí část místní komunikace je na podzim
hyzděna spadaným ovocem, které je auty rozmělněno na kaši, protože majitel ovoce nesklízí
ani neuklízí. Samozřejmě , že podobných hříchů našich spoluobčanů je víc. Proto navrhuji
obnovit komisi veřejného pořádku, která na podobné nešvary bude reagovat. Pokud starosta
chce být na lidi hodný, musí si vytvořit strašáka, kterým by mohla být uvedená komise.
Souhlasím s pisatelem, že přístup některých občanů je dost nepochopitelný. Trochu se mi však
příčí postupovat z pozice jakéhosi „drába“. Pokusíme se provést kontroly tohoto druhu a
následně z nich budou vyvozeny patřičné důsledky. Každý z nás by však měl mít zájem na
vzhledu svého okolí.
Zřízení bankomatu pro výběr hotovosti
Bude učiněn dotaz u České pošty.
Nechápu, proč se používá postřik na dětském hřišti, kde běhají ti nejmenší a strkají do pusy
kamínky atd.
Neznám jiný způsob, jak se zbavit plevele a trávy která prorůstá. Používají se postřiky, které
většina lidí používá i sama doma a které jsou netoxické, rychle rozložitelné (v tomto případě
Roundup). Myslím si, že větší nebezpečí a nezodpovědnost je nechat děti, aby si strkaly
kamínky do pusy, ať jsou kdekoliv.
Byla bych ráda, kdyby se zaměstnanci ohlédli za dokončenou prací. Myslím si, že by to doma
takhle nedělali. Dostávají za práci plat, tak ať to taky vypadá – viz posečená tráva……..
To je možné, protože doma mají několik desítek metrů čtverečních udržovaného trávníku, na
jehož sečení mají adekvátní mechanizaci a prostředky. Nikdo není odborník na vše a já jsem
s pracovníky vzhledem k podmínkám a různorodosti práce celkem spokojený.

