Zápis č.15 z jednání rady městyse Rokytnice nad Rokytnou 1.listopadu 2011 v 18:00 v kanceláři starosty
Přítomni: Herbrych, Šulc, Nováček , Ing. Václavková, Špaček
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Projednání žádosti MŠ Markvartice o příspěvek na děti navštěvující MŠ
Seznámení s prognózou vývoje ekonomiky na rok 2012
Projednání vyhodnocení podporovaných akcí
Zajištění setkání seniorů v sobotu 5.11.2011
Různé

1. Starosta zahájil jednání rady a konstatoval, že se sešla v počtu usnášeníschopném.
2. Radou městyse byl projednána žádost MŠ Markvartice o poskytnutí příspěvku na 4 děti navštěvující MŠ
v Markvarticích. Rada schválila příspěvek ve výši 4000,- Kč
Pro 5
Proti 0
Zdržel se 0
3. Starosta seznámil členy rady s prognózou vývoje ekonomiky v roce 2012. Obecně se předpokládá, že příjmy
pro rok 2012 klesnou minimálně o 5% skutečnosti letošního roku, resp. nepřesáhnou příjmovou ŕoveň roku
2008. Z tohoto důvodu bude nutno nejenom omezit vlastní výdaje, ale zřejmě i podporu veřejně
prospěšných projektů. Členům rady byly předloženy podklady, ze kterých je zřejmé čerpání za uplynulé roky
a směrnice, podle kterých je tato pomoc poskytována. Členové rady byli vyzváni k případným návrhům úprav
poskytování příspěvků do příští schůze rady.
Rada bere na vědomí
4. Starosta seznámil členy rady s předloženým vyúčtováním akcí Rokytnáfest 2011 a Pohádková cesta a
souhlasí s vyplacením podpory.
Pro 5
Proti 0
Zdržel se 0
5. Příprava sálu pro zajištění setkání seniorů proběhne v sobotu 5.11. v 10:00, hudbu zajišťuje M.Špaček.
Rada bere na vědomí
6.

Starosta seznámil členy rady s rozpočtovými opatřeními RO 517, 518 a 519, týkajícími se poskytnutí dotace
z ÚP, vrácení příspěvku z MAS Podhorácko a úpravy v položkách a paragrafech, Rada schvaluje provedení RO
518, 518 a 519
Pro 5
Proti 0
Zdržel se 0
Členové rady se dále zabývali problematikou většího zapojení členů zastupitelstva do činnosti v obci,
možnosti vytvoření konkrétních komisí či výborů se zapojením zastupitelů a ostatních občanů
Jednání rady bylo ukončeno v 19:30.

Zapsal Josef Herbrych, starosta

