Zápis č.14 z jednání rady městyse Rokytnice nad Rokytnou 5.října 2011 v 18:00 v kanceláři starosty
Přítomni: Herbrych, Šulc, Nováček , Ing. Václavková, Špaček (od bodu č.5)
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Projednání nájemní smlouvy na rybník Nad koupalištěm
Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene
Projednání rozpočtového opatření RO 516
Projednání dodatku ke smlouvě o pronájmu zemědělské půdy
Projednání odměn zaměstnanců
Různé

1. Starosta zahájil jednání rady a konstatoval, že se sešla v počtu usnášeníschopném.
2. Radou městyse byl projednán obsah a forma nájemní smlouvy pro pronájem rybníka Nad koupalištěm mezi
Městysem Rokytnice nad Rokytnou a Bc.Ivošem Dlouhým, Miroslavem Šafránkem a Antonínem Chromým.
Vzhledem ke skutečnosti, že dosavadním uživatelem rybníka MRS nebyl rybník sloven, upouští rada městyse
od požadavku placení poměrné části nájemného za rok 2011 MRS.
Pro 4
Proti 0
Zdržel se 0
3. Starosta seznámil členy rady s návrhem smlouvy na zřízení věcného břemene na přeložku VN a výstavbu
trafostanice č. 6311010/001 pro lokalitu RD Za Sitonou, mezi Městysem Rokytnice nad Rokytnou a firmou EON. Smlouva se zřizuje jako úplatná s jednorázovou úhradou 14 000,- Kč.
Pro 4
Proti 0
Zdržel se 0
4. Starosta seznámil členy rady s rozpočtovým opatřením č. 516, spočívajícím v přijetí dotace z Úřadu práce na
VPP. Rada schvaluje provedení tohoto RO.
Pro 4
Proti 0
Zdržel se 0
5. Starosta seznámil členy rady s žádostí pana Jana Kostelníka o dodatek ke smlouvě o pronájmu zemědělské
půdy ze dne 29.9.2005. Změna spočívá v odstranění podmínky v bodě VI. Této smlouvy „..a dále prohlašuje,
že jím najatou půdu nebude dále smluvně pronajímat třetí osobě“. Odstranění této podmínky požaduje
z důvodu uzavření podnájemní smlouvy s nástupnickým subjektem, kterým se stává pan Martin Kostelník,
Rokytnice nad Rokytnou 28, který převezme v plném rozsahu závazky vyplývající ze stávající smlouvy. Rada
městyse schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě v tomto rozsahu.
Pro 5
Proti 0
Zdržel se 0
6.

Starosta seznámil členy rady s návrhem na přiznání odměny Libuši Sochnové a Vladimíru Piálkovi , každému
ve výši 4 000,- Kč. Rada schvaluje navrženou výši odměny.
Pro 5
Proti 0
Zdržel se 0

7.

V bodě různé byli členové rady seznámeni s plánovaným zájezdem do divadla v Brně. Dále byli seznámeni se
skutečností, že z důvodu překročení limitu příjmů pro neplátce DPH se obec přesune do režimu plátců, což se
projeví zejména v ceně a účtování vodného a stočného. V závěru se členové rady věnovali diskusi na
internetových stránkách městyse a problematice z ní vyplývající.
Jednání rady bylo ukončeno v 19:30.

Zapsal Josef Herbrych, starosta

