Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Rokytnice nad Rokytnou, č.16 ze dne 22.3..2013
Místo konání: zasedací místnost
Zahájení zasedání dne 22.3.2013 v 18:00
Počet přítomných členů ZM: 13 ( od bodu č.5 14)
Josef Herbrych, Ing. Věra Václavková, Jan Kostelník, , Petr Nováček, Mgr. Jana Štefánková, Radek Šulc, Martin Špaček ,
Miroslav Špaček, Antonín Nová , Jaroslav Blažek, Mgr. Aleš Chaloupka, Bc. Ivoš Dlouhý, Marie Sochnová, Vítězslav Štork (od
bodu č.5).

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 Mgr. Aleše Chaloupku a Petra Nováčka a vyzval k hlasování o schválení ověřovatelů,
Pro 13 proti 0. zdržel se 0.
Usnesení č.1/16/13:
Zastupitelstvo počtem 13 hlasů schvaluje:
a) jednání ZM se bude řídit tímto programem:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Informace o činnosti za uplynulé období
Projednání účetní závěrky za rok 2012
Projednání výsledků inventur za rok 2012
Projednání žádostí o podporu veřejně prospěšných projektů
Různé
Závěr

b) jako ověřovatele zápisu Mgr. Aleše Chaloupku a Petra Nováčka
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 podanými žádostmi o dotace
z Fondu Vysočiny – oplocení koupaliště a oprava kapličky na Veverce. Dále byli seznámeni s podáním a doplněním žádosti na
MMR pro výstavbu komunikace Za Sitonou.
V souvislosti s dotazy z minulé schůze bylo zastupitelstvo seznámeno s odpovědí ředitele školy na otázku možnosti rozšíření ZŠ
na více než současných tří tříd. Bylo sděleno, že při současném počtu dětí, a stávajícími ekonomickými a legislativními
podmínkami se toto rozšíření nejeví jako vhodné. V otázce možnosti užívání sběrných dvorů v Třebíči občany naší obce, bylo
sděleno, že jsou zhotoveny pro každé číslo popisné identifikační karty pro užívání těchto služeb. Karty budou vydány při platbě
poplatků za TKO od půlky měsíce dubna.
Dále bylo zastupitelstvo informováno o přijetí pracovnice na VPP a stabilizaci počtu zásahové jednotky JSDHO na 14 členech.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí informaci o činnosti za uplynulé období
Pro 13, proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 2/16/13 :
Zastupitelstvo počtem 13 hlasů bere na vědomí informaci o činnosti za uplynulé období

3. Projednání účetní závěrky za rok 2012:
Paní Libuše Sochnová seznámila přítomné s účetní závěrkou za rok 2012.

Námitky ani připomínky nebyly vzneseny.

Starosta přečetl návrh na usnesení:
zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku za rok 2012
Pro 13 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.3/16/13 :
Zastupitelstvo počtem 13 hlasů schvaluje účetní závěrku za rok 2012

4. Projednání výsledků inventur za rok 2012:
Paní Libuše Sochnová seznámila přítomné s výsledkem inventur za rok 2012.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
zastupitelstvo schvaluje výsledek inventur za rok 2012.
Pro13 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.4/16/13 :
Zastupitelstvo počtem 13 hlasů výsledek inventur za rok 2012.

5. Projednání žádostí o podporu veřejně prospěšných projektů
Zastupitelstvo projednalo předložené žádosti o podporu veřejně prospěšných projektů na I.pololetí roku 2013. V průběhu
diskuse bylo předneseno a odsouhlaseno, že od příštího období pro podávání žádostí nebudou přijímány projekty školy, které se
soustředí pouze na činnost v době vyučévání a školní družiny a nemají zřetelný přesah do spolupráce školy s širokou veřejností
nebo ostatními organizacemi v obci. Finanční prostředky potřebné pro tyto činnosti bude od příštího roku škola uplatňovat
v rámci ročního rozpočtu.
Diskuse se rozvinula kolem žádosti 1.SK o zvýšení příspěvku na letošní ročník Rokytnáfestu na 45 000,- Kč. Tato částka byla
schválena s podmínkou, že Městys bude uváděn jako generální partner na všech propagačních materiálech akce a po ukončení
akce bude předloženo závěrečné vyúčtování, jehož formulář bude přílohou smlouvy o poskytnutí příspěvku.
Starosta rovněž informoval o stažení žádosti o příspěvek DH HORANÉ a zařazení žádosti pěveckého souboru ROSA o příspěvek na
nákup klávesového nástroje ve výši 10 000,- Kč.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
zastupitelstvo schvaluje příspěvky na veřejně prospěšné projekty na I.pololetí roku 2013 dle tabulky, která je nedílnou přílohou č.1
tohoto zápisu.
Pro14 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.5/16/13 :
Zastupitelstvo počtem 14 hlasů příspěvky na veřejně prospěšné projekty na I.pololetí roku 2013 dle tabulky, která je
nedílnou přílohou č.1 tohoto zápisu.

6. Různé
Mgr. Jana Štefánková seznámila přítomné s možností přihlášení se na zájezd, který se podle zájmu občanů bude pořádat 6.4. do
Bohutic u Moravského Krumlova.
Starosta připomněl zastupitelům konání dalšího ročníku Rokytnického hudebního maratonu v červenci 2013 na koupališti a
navrhl, že předběžně by bylo možno uvažovat o využití případného výdělku z této akce na pořízení židlí do sokolovny.
Zastupitelstvo bere na vědomí
Starosta poděkoval za účast všem přítomným a zasedání ZM v 19:50 hod. ukončil.
Zápis vyhotovil Josef Herbrych dne 25.3.2013
……………………..
místostarostka
Ověřovatelé:
……………………………………….

……………………………………. .

……………………
starosta

