Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Rokytnice nad Rokytnou, č.12 ze dne 31.8.2012
Místo konání: kancelář starosty
Zahájení zasedání dne 31.8.2012 v 19:00
Počet přítomných členů ZM: 11
Josef Herbrych, Petr Dokulil, Jan Kostelník, Mgr. Aleš Chaloupka, Petr Nováček, Mgr. Jana Štefánková, Radek Šulc,
Vítězslav Štork , Martin Špaček, Miroslav Špaček, 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 11, proti 0, zdržel se 0
b) navrhl ověřovatele zápisu Martina Špačka a Vítězslava Štorka a vyzval k hlasování o schválení ověřovatelů,
Pro 11 proti 0. zdržel se 0.
Usnesení č.1/12/12:
Zastupitelstvo počtem 12 hlasů schvaluje:
a) jednání ZM se bude řídit tímto programem:

1. Zahájení
2.Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
3. Projednání návrhu zadání územního plánu
4. Informace k zahájení provozu komunitní kompostárny
5.Informace k průběhu výstavby IS Za Sitonou
6. Různé
7. Závěr

b) jako ověřovatele zápisu Martina Špačka a Vítězslava Štorka
Jednání ZM dále pokračovalo dle schváleného programu:

2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva


K připomínce Ivoše Dlouhého, týkající se stavu na toku Rokytné, bylo vyvoláno jednání s Povodím Moravy, s.p., bylo
provedeno místní šetření a sděleno e-mailovou poštou dne 27.7.2012 následující:
na základě místního šetření konaného dne 11.7.2012 za Vaší účasti a zástupců Povodí Moravy s.p. ( ing. Kutílková,
Rous ) ve věci protipovodňových opatření na vodním toku Rokytná , v městské části zástavby Dolní Dražka v
Rokytnici nad Rokytnou sdělujeme následující technická opatření ze strany Povodí Moravy s.p. plánovaná do konce
letošního roku.

1.

Do 31.10.2012 bude provedeno odstranění křovin a stromů a to v úseku cca 250 m tj. od stávajícího zatrubnění
vodního toku v obci po jímací území prameniště ( dle rozhodnutí na kácení dřevin stanoven termín kácení od 1.10.).
Následně budou zahájeny zemní práce spočívající v odtěžení pařezů a nánosů ve vodním toku v předmětném úseku
s předpokládaným ukončením do 31.12.2012.

2.

Dále Vám pro informaci sdělujeme, a to na základě místního šetření dne 26.7. se zástupci životního prostředí MěÚ Třebíč, že
navrhovaná technická opatření spočívající v terénních úpravách pozemku p.č.535/49 a vybudování „ přirozeného
ochranného valu „ bude vyžadovat projednání, případně povolení příslušného stavebního úřadu ve smyslu platného
stavebního zákona. V druhé polovině srpna se Vám telefonicky ozvu, a domluvíme se na technickém řešení a postupu.



K připomínkám p. Antonína Nováka:
Obavy nad neodborně prováděnými přípojkami kanalizace a následné zákonné povinnosti provozovatele
kanalizace s opravami přípojek – pan Novák se drží pouze dikce zákona a nebere v potaz metodický pokyn č.26 MZe
k tomuto zákonu, stejně tak jako prováděcí předpisy provozovatele VAS, kde je přesně stanovena terminologie jako
pojmy opravy, údržba apod.
Odběr proudu z VO na koupališti – z VO je napojeno osvětlení terasy, přístřešku u parketu, reklamní tabule a
osvětlení WC se dvěma zásuvkami. Bude provedeno odpojení tohoto přívodu. Toto připojení funguje více než 10 let
(i dle sdělení p. Jabůrka)
Oprava vyústění kanalizace do Rokytné pod úpravnou vody – dle dostupných dokladů se nejedná o věřejnou
kanalizaci a obec jako provozovatel není za tento úsek zodpovědná. Podle kolaudačních rozhodnutí předmětných
domů má být odvádění splaškových vod řešeno do jímky na vyvážení resp. přepadem septiku do veřejné kanalizace
(před domem). Zřejmě se tedy jedná o nelegální vypouštění odpadních vod, za které jsou zodpovědni vlastníci
připojených nemovitostí.



V průběhu výkonu VPP došlo k úmrtí jednoho pracovníka (Pavel Bartík), tento byl nahrazen následujícím v pořadí,
Jaroslavem Russmannem. V současné době je jeden z pracovníků, Miroslav Jeleček , ve stavu nemocných.
Bylo provedeno zveřejnění výzvy k podání žádostí o pronájem koupaliště. Ve středu 5.září provede rada otevření a
vyhodnocení nabídek, v termínu dohodnutém na dnešní schůzi bude proveden vlastní výběr provozovatele
koupaliště a restaurace.





Finanční výtěžek z 5.ročníku Rokytnického hudebního maratonu činí 16 292,- Kč. O přesném využití prostředků na
dětském hřišti bude rozhodnuto po zvážení možností. Jednou z nich je osazení osvětlení plochy za sokolovnou pro
večerní bruslení.



Dokončení stavby rozhledny na Mařence se z důvodu technologických obtíží dodavatele odsouvá. Předpokládaný
termín dokončení stavby dle harmonogramu předloženého dodavatelem stavby je 8.října 2012.
Rada připravuje nařízení obce, kterým se stanoví tržní řád, resp. zakáže podomní prodej po obci.



Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z minulého jednání zastupitelstva
Pro 11, proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 2/12/12 :
Zastupitelstvo počtem 11 hlasů bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z minulého jednání zastupitelstva

3.Projednání návrhu zadání Územního plánu Rokytnice nad Rokytnou
Přítomní členové zastupitelstva byli seznámeni s návrhem zadání Územního plánu Rokytnice nad Rokytnou.
Námitky ani připomínky nebyly vzneseny.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městyse Rokytnice nad Rokytnou, zmocněné §84 odst.2 písm x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění a §6 odst. 5 písm. B) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavebního
zákona) podle §47 odst. 5 stavebního zákona schvaluje zadání Územního plánu Rokytnice nad Rokytnou.
Pro 11 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.3/12/12 :
Zastupitelstvo městyse Rokytnice nad Rokytnou, zmocněné §84 odst.2 písm x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění a §6 odst. 5 písm. B) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění
(stavebního zákona) podle §47 odst. 5 stavebního zákona schvaluje zadání Územního plánu Rokytnice nad Rokytnou.

4. Informace k zahájení provozu komunitní kompostárny

Byla provedena kontrola ze strany SFŽP na pořízení techniky pro kompostování. Jako komunitní kompostárna bude
v současné době využívána plocha starého hřiště nad koupalištěm, kde je jednak dostatečný prostor pro vyzkoušení
nejvhodnějšího způsobu kompostování, a je zde poměrně velké množství hmoty, ukládané zde v uplynulých letech, kterou je
potřeba zpracovat. Pro informaci obyvatel bude distribuován letáček do domácností. V souvislosti se zahájení kompostování
je nutno přijmout obecně závaznou vyhlášku, která kromě jiného řeší i spalování rostlinných zbytků na otevřených
ohništích.

Návrh obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanoví systém komunitního
kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné
zeleně na území obce
MĚSTYS ROKYTNICE NAD ROKYTNOU
Obecně závazná vyhláška
městyse Rokytnice nad Rokytnou
č. ……/…….. ,
kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a
obnově veřejné zeleně na území obce
Zastupitelstvo městyse Rokytnice nad Rokytnou se na svém zasedání dne 31.8.2012 usnesením č.
….usneslo vydat na základě § 10a odst. 2 zákona c. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §10 písm. d), §50 odst.3 písm a) zák.č. 86/2002 Sb., o
ochraně ovzduší a § 84 odst. 2 písmeno h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Sběr a shromažďování rostlinných zbytků
Rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad na území obce v období od 1.4. do 30.11 lze
a) ukládat na komunitní kompostárně na pozemku p.č.535/70 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou (na starém hřišti nad
koupalištěm)
Čl. 2
Způsob využití zeleného kompostu
Obec využívá zelený kompost k údržbě a obnově veřejné zeleně v obci, nebo ho přenechává k hnojení orné půdy (
podle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech)
Čl. 3
Stanovení podmínek pro spalování suchých rostlinných materiálů
Za účelem ochrany vnějšího ovzduší před vnášením znečišťujících látek a ochrany majetku a zdraví obyvatel
stanoví obec:
(a) podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů (např. větve, tráva, rostlinné zbytky z pěstební činnosti a
další) , které lze spalovat v otevřených ohništích.
(b)zákaz pálení mokrých rostlinných materiálů.
Čl. 4
Podmínky spalování suchých rostlinných materiálů
(1) Suché rostlinné materiály dle čl. 1 písm. a) lze spalovat za vhodných povětrnostních podmínek, tak aby plamen
a kouř neobtěžoval ani neohrožoval okolí, tj. sousedy, obyvatelstvo a sousední objekty.
(2) Suché rostlinné materiály dle čl. 1 písm. a) nelze spalovat v období celého roku v neděli a státem uznaných
svátcích.
Čl. 5
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctý den po jejím vyhlášení.
……………………
Titul, jméno, příjmení
místostarosta

…………………………
Titul, jméno, příjmení
starosta

Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí informace k zahájení provozu komunitní kompostárny a schvaluje znění Obecně závazné vyhlášky č.
1/2012 kterou se stanoví systém komunitního kompostování,způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné
zeleně na území obce a stanoví podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů

Pro11 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.4/12/12 :
Zastupitelstvo počtem 11 hlasů bere na vědomí informace k zahájení provozu komunitní kompostárny a schvaluje znění
Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 kterou se stanoví systém komunitního kompostování,způsob využití zeleného
kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce a stanoví podmínky pro spalování suchých rostlinných
materiálů

5. Informace k výstavbě IS Za Sitonou
Starosta informoval přítomné o stavu výstavby IS Za Sitonou, kde je v současné době dokončena kanalizace a provádí se
montáž rozvodů vody. Poté bude následovat položení STL plynovodu. Po dokončení těchto prací provede fibrma E-ON
rozvody elektro.

6. Různé
a) Zastupitelé byli seznámeni s návrhem pořádání exkurze 8.září do dalešické vodní elektrárny spojené s prohlídkou pivovaru
a plavbou po přehradě. Předpokládané náklady jsou cca 470,- Kč na osobu, cena pro účastníky exkurze z řad občanů
Rokytnice je 250,- Kč dospělí, 120,- Kč děti.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje pořádání exkurze do dalešické vodní elektrárny v termínu 8.září 2012 dle předloženého návrhu.
Pro 11 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.6a/12/12 :
ZM počtem 11 hlasů ZM schvaluje pořádání exkurze do dalešické vodní elektrárny v termínu 8.září 2012 dle
předloženého návrhu.
b) Pan Ivoš Dlouhý vznesl dotaz na možnost odprodeje palivového dřeva. Starostou bylo sděleno, že palivové dřevo se
zpracovává pro vlastní účely vytápění budovy úřadu a neprodává se. Starosta rovněž vyzval zastupitele, aby sami
vystupovali a upozorňovali na případné krádeže dřeva v obecních lesích. Těžba dřeva, ani suchých stromů není nikomu
povolena.
c) Starosta seznámil přítomné se stavem podaných žádostí o pronájem koupaliště a restaurace Na Koupališti. Byla podána
pouze jedna nabídka, kterou podal současný nájemce pan Marian Vahiľa. Otevření nabídka a její vyhodnocení provede
rada 5.září 2012.
Starosta poděkoval za účast všem přítomným a zasedání ZM v 21:30 hod. ukončil.
Zápis vyhotovil Josef Herbrych dne 4.9..2012

……………………..
místostarostka
Ověřovatelé:
……………………………………….

……………………………………. .

……………………
starosta

