Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Rokytnice nad Rokytnou, č.14 ze dne 14.12.2012
Místo konání: zasedací místnost
Zahájení zasedání dne 14.12 v 18:00
Počet přítomných členů ZM: 1
Josef Herbrych, Ing. Věra Václavková, Petr Dokulil, Jan Kostelník, , Petr Nováček, Mgr. Jana Štefánková, Radek Šulc,
Martin Špaček, Miroslav Špaček, Antonín Novák , 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 12, proti 0, zdržel se 0
b) navrhl ověřovatele zápisu Petra Dokulila a Martina Špačka a vyzval k hlasování o schválení ověřovatelů,
Pro 12 proti 0. zdržel se 0.
Usnesení č.1/14/12:
Zastupitelstvo počtem 12 hlasů schvaluje:
a) jednání ZM se bude řídit tímto programem:
1. Zahájení
2. Informace o činnosti za uplynulé období
3. Projednání prodeje pozemku p.č. st.404 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou
4. Projednání žádostí o podporu veřejně prosp. projektů a soutěžní činnosti
5. Jmenování inventarizační komise
6. Převod drobného majetku vedeného na účtech 022, 028 a operativní evidenci
7.Projednání rozpočtového provizoria na rok 2013
8. Různé
9. Závěr

b) jako ověřovatele zápisu Jaroslava Blažka a Marii Sochnovou
Jednání ZM dále pokračovalo dle schváleného programu:

2. Informace o činnosti za uplynulé období
Starosta seznámil přítomné s činností úřadu za uplynulé období. Zastupitelé byli seznámeni s výsledkem předauditu, kontroly
ČIŽP na provoz ČOV a průběhem vyúčtování dotací letošního roku.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí informaci o činnosti za uplynulé období
Pro 12, proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 2/14/12 :
Zastupitelstvo počtem 12 hlasů bere na vědomí informaci o činnosti za uplynulé období

3. Projednání prodeje pozemku p.č. st.404 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou
Jedná se o pozemek pod stavbou nové trafostanice pro novou výstavbu u MŠ. Záměr prodeje byl řádně projednán a
zveřejněn.
Námitky ani připomínky nebyly vzneseny.

Starosta přečetl návrh na usnesení:
zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. st.404v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou firmě E-ON.
Pro 12 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.3/14/12 :
Zastupitelstvo počtem 12 hlasů schvaluje prodej pozemku p.č. st.404v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou firmě E-ON

4. Projednání žádostí o podporu veřejně prospěšných projektů a soutěžní činnosti
a) Jedná se o žádosti na II.pololetí roku 2012, podávané k 15.červnu 2012. Výsledek hlasování a výše přiznaných podpor je
zveřejněna v tabulce č.1, která je součástí tohoto zápisu. V průběhu diskuse zazněl návrh p. Antonína Nováka a Miroslava
Špačka o zvýšení příspěvků MS na pořádání Poslední leči a vůbec pořadatelům společenských zábav na 5000,- Kč. V této chvíli
bylo proti návrhu hlasováno v poměru 9:3 a nebyl přijat.
b) Rovněž se projednávalo proplacení nákladů TJ v rámci projektu „Zlepšení prostředí v kabinách“, kdy TJ předložila
k vyúčtování práce, jejichž rozsah se výrazně lišil od původní žádosti. Zastupitelstvo přijalo vysvětlení p. Nováka a schválilo
proplacení v předloženém vyúčtování.
c) Zastupitelstvo projednalo a schválilo výši příspěvků na sportovní činnost dle tabulky , která je přílohou č.2 tohoto zápisu.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
a) Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finanční podpory projektům dle tabulky, která je přílohou č.1 tohoto zápisu
včetně výsledků hlasování.
b) Zastupitelstvo schvaluje změnu rozsahu prací a proplacení nákladů projektu „Zlepšení prostředí v kabinách“ za
I.pololetí roku 2012 ve výši 8000,- Kč
Pro11 (odešel Radek Šulc) proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.4b/14/12 :
Zastupitelstvo počtem 11 hlasů schvaluje změnu rozsahu prací a proplacení nákladů projektu „Zlepšení prostředí
v kabinách“ za I.pololetí roku 2012 ve výši 8000,- Kč

c) Zastupitelstvo schvaluje výši příspěvků na soutěžní činnost dle tabulky, která je přílohou č. 2 tohoto
zápisu.
Pro7 proti 2 (Kostelník, Dokulil) zdržel se 2 (Novák, Herbrych)
Usnesení č.4c/14/12 :
Zastupitelstvo počtem 11 hlasů schvaluje výši příspěvků na soutěžní činnost dle tabulky, která je přílohou č. 2 tohoto
zápisu.

5. Projednání složení inventarizační komise
Zastupitelstvo projednalo návrh složení inventarizační komise.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
zastupitelstvo schvaluje inventarizační komisi ve složení:
Hlavní komise - Předseda: Martin Špaček Členové: Petr Dokulil, Radek Šulc, Libuše Sochnová
Komise pro vnitřní správu – Petr Nováček, Bc. Ivoš Dlouhý, Ing. Věra Václavková, Josef Herbrych
Škola a MŠ – Mgr Aleš Chaloupka, Marie Sochnová, Mgr. Vladimír Halámek, Mgr. Milena Pospíšilová, Lenka Balounová
Pro11 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.5/14/12 :
Zastupitelstvo počtem 11 hlasů schvaluje inventarizační komisi ve složení:.
Hlavní komise - Předseda: Martin Špaček Členové: Petr Dokulil, Radek Šulc, Libuše Sochnová
Komise pro vnitřní správu – Petr Nováček, Bc. Ivoš Dlouhý, Ing. Věra Václavková, Josef Herbrych
Škola a MŠ – Mgr Aleš Chaloupka, Marie Sochnová, Mgr. Vladimír Halámek, Mgr. Milena Pospíšilová, Lenka Balounová

6. Převod drobného majetku do majetku ZŠ a MŠ
Jedná se o majetek, který byl při po udělení právní subjektivity zapůjčen příspěvkové organizaci MŠ. Jedná se o majetek,
který je veden na sestavách a je inventarizován obcí. Tento majetek je starší než z roku 2003 (datum pořízení). Navrhovaná
úprava vychází k kontroly – předauditu, kdy je třeba uvést skutečnost do souladu se zřizovací listinou. Majetek bude i nadále
inventarizován, pouze bude veden v sestavách MŠ, ZŠ a školní jídelny.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje převod majetku, vedeného na účtech 022, 028 a operativní evidenci na příspěvkovou organizaci MŠ a ZŠ
formou daru.
Pro 11 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.6/14/12 :
ZM počtem 11 hlasů ZM schvaluje převod majetku, vedeného na účtech 022, 028 a operativní evidenci na
příspěvkovou organizaci MŠ a ZŠ formou daru.

7. Projednání rozpočtového provizoria
Zastupitelstvo projednalo pravidla rozpočtového provizoria na rok 2013
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje pravidla pro rozpočtové provizorium na rok 2013, kdy měsíční výdaje do doby schválení rozpočtu městyse na
rok 2013 budou dosahovat max. 1/12 skutečných výdajů roku 2012.
Pro 11 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.7/14/12 :
ZM počtem 11 hlasů ZM schvaluje pravidla pro rozpočtové provizorium na rok 2013, kdy měsíční výdaje do doby
schválení rozpočtu městyse na rok 2013 budou dosahovat max. 1/12 skutečných výdajů roku 2012.

8. Různé
Zastupitelstvo bylo informováno o termínu výstupu na Mařenku, který je plánován na sobotu 29.prosince se srazem v 10:00
na návsi, organizaci vánočních trhů 21.12. 2012 , pořádání divadelního představení ochotníků z Čechočovic dne 13.ledna a
pořádání dětského karnevalu 3.února 2013.
Zastupitelstvo bere na vědomí

Starosta poděkoval za účast všem přítomným a zasedání ZM v 20:30 hod. ukončil.
Zápis vyhotovil Josef Herbrych dne 18.12.2012
……………………..
místostarostka
Ověřovatelé:
……………………………………….

……………………………………. .

……………………
starosta

