Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Rokytnice nad Rokytnou, č.13 ze dne 2.11.2012
Místo konání: kancelář starosty
Zahájení zasedání dne 2.11. v 17:00
Počet přítomných členů ZM: 14
Josef Herbrych, Ing. Věra Václavková, Petr Dokulil, Jan Kostelník, Mgr. Aleš Chaloupka, Petr Nováček (od 17:30), Mgr. Jana
Štefánková, Radek Šulc, Vítězslav Štork , Martin Špaček, Miroslav Špaček, Bc. Ivoš Dlouhý, Jaroslav Blažek, Marie
Sochnová,

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 13, proti 0, zdržel se 0
b) navrhl ověřovatele zápisu Jaroslava Blažka a Marii Sochnovou a vyzval k hlasování o schválení ověřovatelů,
Pro 13 proti 0. zdržel se 0.
Usnesení č.1/13/12:
Zastupitelstvo počtem 13 hlasů schvaluje:
a) jednání ZM se bude řídit tímto programem:
1.Zahájení
2. Informace o činnosti za uplynulé období
3. Projednání kupní smlouvy - narovnání skutečného stavu garáží Dolní Dražka
4. Projednání výsledků výběrového řízení pro vodovod Rokytnicko
5. Projednání návrhu smlouvy na pronájem restaurace Na koupališti
6. Různé
7. Závěr
b) jako ověřovatele zápisu Jaroslava Blažka a Marii Sochnovou
Jednání ZM dále pokračovalo dle schváleného programu:

2. Informace o činnosti za uplynulé období
V průběhu měsíce září rada projednala a schválila žádost 1.SK Rokytnice o zřízení vestavby WC do prostoru přístřešku pro
udírnu na koupališti. Dále se zabývala žádostí SDH o možnost vybudování běžecké dráhy na okraji louky pod koupalištěm
směrem k vodnímu toku. Proti záměru není připomínek, je však třeba dopracovat jej do detailů včetně finanční náročnosti
stavby. Rovněž byla otevřena a posouzena jediná nabídka na pronájem koupaliště a restaurace Na koupališti od pana
Mariana Vahiľy.
V měsíci říjnu byl radou stanoven termín pro setkání seniorů, kterým je 10.listopad 2012. Setkání začíná ve 14:00, hraje DUO
Muzik z Třebíče. Rada byla dále informována o průběhu prodeje STL plynového zařízení. V současné době se upřesňuje
podoba smlouvy mezi sdružením a RWE ve vztahu k věcným břemenům k pozemkům, na kterých je stavba umístěna. Radou
byl schválen Tržní řád obce, kterým se stanoví místa pro prodej a zakazuje podomní prodej zboží a služeb po obci. Kontrolní
výbor byl pověřen provedením kontroly veřejných prostranství s ohledem na umísťování skládek a udržování pořádku.
Rovněž bude kontrolován obsah nádob na komunální odpad u občanů. Rada schválila zadání provedení pasportu veřejného
osvětlení firmě ELMI a pořízení neseného sypače za traktor pro zimní posyp.
V měsíci říjnu byla dokončena pokládka IS v lokalitě Za Sitonou a byly vysázeny dvě řady ovocných stromů na Bořičce.
Závěrem prázdnin byla rovněž provedena rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí informaci o činnosti za uplynulé období
Pro 13, proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 2/13/12 :
Zastupitelstvo počtem 13 hlasů bere na vědomí informaci o činnosti za uplynulé období

3. Projednání kupní smlouvy - narovnání skutečného stavu garáží Dolní Dražka
Jedná se o vypořádání majetkoprávních vztahů k pozemkům zastavěným garážemi na Dolních Dražkách dle GP č. 3979534/2011. V průběhu jejich výstavby došlo k posunutí jednotlivých parcel mimo původně vymezené pozemky a z důvodu
zapsání těchto garáží do katastru nemovitostí je nutno tento vztah dořešit. Jedná se zčásti o prodeje a směny mezi některými
stavebníky a městysem a dále o vztahy mezi jednotlivými stavebníky.
Námitky ani připomínky nebyly vzneseny.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
zastupitelstvo schvaluje Kupní smlouvu a převody pozemků dle GP č. 397-9534/2011pod stavbami garáží na Dolních
Dražkách.
Pro 14 (dostavil se p. Nováček) proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.3/13/12 :
Zastupitelstvo počtem 14 hlasů schvaluje Kupní smlouvu a převody pozemků dle GP č. 397-9534/2011pod stavbami
garáží na Dolních Dražkách.

4. Projednání výsledků výběrového řízení pro vodovod Rokytnicko
V minulém měsíci bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele stavby „Vodovod Rokytnicko“. Stavba obsahuje vodovodní
přivaděč Heraltice –Čáslavice a kanalizace obcí Čáslavice a Římov. Vzhledem k tomu, že oproti původní žádosti o dotaci došlo
v průběhu zpracování prováděcí dokumentace k navýšení nákladů stavby, zvedla se oproti původním nákladům významně i
spoluúčast obcí Čáslavice a Římov. Vzhledem k malému rozsahu podílu Rokytnice na akci (podíl na přivaděči pitné vody a
vodovod na Veverce) se výše jejího původního podílu nezvyšuje. Původní výše podílu byla 3 086 000,- Kč, předpokládaná je
2 885 000,- Kč. Protože u dvou výše uvedených obcí se jedná o téměř 100% navýšení, požaduje svazek obcí VAK Třebíč po
jednotlivých obcích sdělit maximální výši podílů pro další jednání o ceně s vybraným dodavatelem stavby.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
zastupitelstvo potvrzuje již dříve schválený podíl městyse Rokytnice nad Rokytnou na zajištění a spolufinancování akce
„Vodovod Rokytnicko“ ve výši 3 086 000,- Kč jako maximální.

Pro14 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.4/13/12 :
Zastupitelstvo počtem 14 hlasů potvrzuje již dříve schválený podíl městyse Rokytnice nad Rokytnou na zajištění a
spolufinancování akce „Vodovod Rokytnicko“ ve výši 3 086 000,- Kč jako maximální.

5. Projednání návrhu smlouvy na pronájem restaurace Na koupališti
Zastupitelstvo projednalo návrh textu smlouvy pro pronájem koupaliště a restaurace Na koupališti. V diskusi byly upřesněny
a doplněny některé body smlouvy, týkající se zimní údržby a případných finančních sancí při neplnění některých ustanovení
smlouvy. Připomínky byly zohledněny a budou zapracovány do textu smlouvy.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
zastupitelstvo schvaluje text návrhu smlouvy na pronájem restaurace Na koupališti a koupaliště.
Pro14 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.5/13/12 :
Zastupitelstvo počtem 14 hlasů schvaluje text návrhu smlouvy na pronájem restaurace Na koupališti a koupaliště.

6. Různé
a) E-ON distribuce požádala o odprodej pozemku p.č. st. 404 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou o výměře 8 m2 za cenu 7 200,Kč. Jedná se o pozemek pod novou trafostanicí u školky. Pro splnění všech právních náležitostí je nutno nejdříve schválit
záměr prodeje a poté, po 15 dnech zveřejnění se schválí jeho prodej.

Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. st. 404 v Rokytnici nad Rokytnou.
Pro 14 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.6a/13/12 :
ZM počtem 14 hlasů ZM schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. st. 404 v Rokytnici nad Rokytnou.
b) Projednání žádosti MŠ Markvartice o finanční dar pro děti, které navštěvují tuto MŠ. V současné době ji

navštěvují dvě děti z Rokytnice. V diskusi bylo rozhodnuto, že se poskytne finanční dar ve výši 500,- Kč na
jedno dítě, tedy celkem 1 000,- Kč.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje poskytnutí finančního daru MŠ Markvartice ve výši 1000,- Kč.
Pro 12 proti 2 (Herbrych) zdržel se 0
Usnesení č.6b/13/12 :
ZM počtem 12 hlasů ZM schvaluje poskytnutí finančního daru MŠ Markvartice ve výši 1000,- Kč.

c) Setkání seniorů – sobota 10.listopadu, hudba DUO MUZIK. Obejít pozvané dle poskytnutých seznamů a sdělit počty
účastníků 6.října 2012 do 15:00 v kanceláři úřadu.
d) Vánoční trhy a dostaveníčko na návsi – pátek 21.12.2012 od 15:00
e) pracovní schůzka zastupitelstva 14. prosince – diskuse k připravovaným akcím a činnosti pro rok 2013
f) Pan Antonín Novák upozorňuje na nutnost opravení vyústění dešťové kanalizace pod koupalištěm do toku Rokytné. Tyto
práce budou obcí provedeny po dokončení úpravy úseku toku ze strany Povodí Moravy, s.p.
g) Bc. Ivoš Dlouhý upozornil na nutnost řešení parkování aut před domy v zimním období v návaznosti na provádění zimní
údržby.
Body c-g bere zastupitelstvo na vědomí
h) Bc. Ivoš Dlouhý požádal jménem nájemců rybníka nad koupalištěm o prominutí nájmu za rok 2012 s odůvodněním
vysokých nákladů při zarybnění rybníka v počátku jeho provozu. Námitky nebyly vzneseny.

Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje prominutí platby za pronájem rybníka nad koupalištěm za rok 2012.
Pro 14 proti 0) zdržel se 0
Usnesení č.6h/13/12 :
ZM počtem 14 hlasů ZM schvaluje prominutí platby za pronájem rybníka nad koupalištěm za rok 2012.
Starosta poděkoval za účast všem přítomným a zasedání ZM v 19:30 hod. ukončil.
Zápis vyhotovil Josef Herbrych dne 9.11.2012
……………………..
místostarostka
Ověřovatelé:
……………………………………….

……………………………………. .

……………………
starosta

