Zápis č.16 z jednání rady městyse Rokytnice nad Rokytnou 30.listopadu 2011 v 18:00 v kanceláři starosty
Přítomni: Herbrych, Šulc, Nováček , Ing. Václavková, Špaček
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení
Projednání rozpočtových opatření 520 a 521
Informace k schválené žádosti na kompostovací techniku
Činnost do konce roku
Projednání činnosti zastupitelstva a výborů
Příprava rozpočtu
Projednání příspěvku pro vyúčtování zumby
Projednání změny cen zimní údržby
Příspěvek TJ na nohejbalový turnaj
Projednání odměn zaměstnanců
Projednání dohody o provedení práce

1. Starosta zahájil jednání rady a konstatoval, že se sešla v počtu usnášeníschopném.
2. Radou městyse byla projednána a schválena rozpočtová opatření č. 520 a 521, týkající se přijetí dotace z ÚP
na VPP a úpravy v položkách a paragrafech.
Pro 5
Proti 0
Zdržel se 0
3.

Rada projednala a schválila zadávací dokumentaci pro vyhlášení výběrového řízení na dodávku
komponovací techniky.
Toto výběrové řízení bude provedeno firmou VIA-ALTA, a.s..

4. Rada dále diskutovala nadcházející akce konce roku. Termín vánočního dostaveníčka na návsi bude upřesněn
po konzultaci s Davidem Velebou. Předpokládá se 22.nebo 23.prosince. Osazení světelných ozdob provedou
Nováček, Špaček, Herbrych, Šulc v sobotu 3.12. v 15:00. Martin Špaček zajistí v sobotu pokácení vánočního
stromu. Petr Nováček zajistí výrobu 2 ks konzolí na prapory pro umístění na budovu radnice.
Rada bere na vědomí
5. Dalším bodem programu byla diskuse k většímu zapojení orgánů zastupitelstva obce do jejího života.
Starosta poukázal na nutnost zvýšení iniciativy tzv. „povinných“ výborů, tedy kontrolního a finančního a
rozšíření o další výbory, které by svou činností pokrývaly větší záběr působnosti, než se tak děje doposud.
Jedná se zejména o „výbor pro letopisnou dokumentaci“, který by shromažďoval podklady a historické údaje
ze života obce, mapoval život nynější a současně sloužil jako redakční rada zpravodaje. Dále není od věci
myšlenka ustanovení „Výboru pro občanské záležitosti“, do jehož gesce by náleželo sledování jubileí a
následné gratulace občanům, příprava vítání dětí, setkání seniorů, společenská setkání, besedy, přednášky
apod. Zde se jeví vhodné využít obrovského potenciálu zejména členek ČČK apod. U dalšího navrženého
„Výboru pro kulturu, sport a mládež“ nedošlo zcela ke shodě o její náplni a pravomoci a byla vyslovena
obava aby její složení pouze nedublovalo funkce některých členů zastupitelstva, kteří pracují ve vedoucích
funkcích jednotlivých organizací. Tento pracovní návrh bude dále přednesen zastupitelstvu městyse. Rovněž
bude v příštím čísle zpravodaje zveřejněna výzva občanům k zapojení se do těchto orgánů.
Pro 5
Proti 0
Zdržel se 0
6.

Starosta seznámil přítomné s pracovní verzí rozpočtu na rok 2011. Rozpracovaná verze bude v příštím týdnu
předložena finančnímu výboru.
Rada bere na vědomí

7.

Rada projednala žádost komunitní školy o příspěvek ve výši 8 130,- Kč na úhradu nájmu sokolovny pro
cvičení ZUMBY. Rada tuto žádost schválila.
Pro 5
Proti 0
Zdržel se 0

8.

Rada projednala změnu cen služeb za provádění zimní údržby. Vycházela přitom z cen, poskytovaných
dodavateli těchto prací v okolních obcích a stanovila částku pro provádění prací takto:
Prohrnování

4,5 hod x

350,-Kč

=

1575,- Kč

Posyp

3 hod x

300,- Kč

=

900,- Kč

Celkem za 1 provedení kompletní údržby

2475,-Kč + DPH (2908,-Kč)

Ostatní sazby zůstávají beze změn.
Pro 5

Proti 0

Zdržel se 0

9. Rada předložené vyúčtování nohejbalového turnaje pro TJ Sokol ve výši nároku 1000,- Kč.
Pro 5
Proti 0
Zdržel se 0
10. Rada projednala a schválila navržené odměny pro Libuši Sochnovou a Vladimíra Piálka ve výši 5000,- Kč.
Navržené odměny jsou v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2011.
Pro 5
Proti 0
Zdržel se 0
11. Rada projednala a schválila dohodu o provedení práce na údržbu, provoz a monitoring vodovodu a
kanalizace s odměnou ve výši 15000,- Kč pro Josefa Herbrycha.
Pro 4
Proti 0
Zdržel se 1 (Herbrych)

Jednání rady bylo ukončeno v 20:00.

Zapsal Josef Herbrych, starosta

