Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Rokytnice nad Rokytnou, č.17 ze dne 20.6.2013
Místo konání: zasedací místnost
Zahájení zasedání dne 20.června 2013 v 19:00
Počet přítomných členů ZM: 10
Josef Herbrych, Ing. Věra Václavková, Petr Dokulil, Jan Kostelník, Mgr. Jana Štefánková, Martin Špaček , Jaroslav Blažek,
Mgr. Aleš Chaloupka, Bc. Ivoš Dlouhý , 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 10, proti 0, zdržel se 0
b) navrhl ověřovatele zápisu Mgr. Janu Štefánkovou a Martina Špačka a vyzval k hlasování o schválení ověřovatelů,
Pro 10 proti 0. zdržel se 0.
Usnesení č.1/17/13:
Zastupitelstvo počtem 10 hlasů schvaluje:
a) jednání ZM se bude řídit tímto programem:

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

Zahájení
Projednání závěrečného účtu městyse za rok 2012
Projednání došlých žádostí o podporu VPP
Projednání záměru prodeje pozemku p.č. 23/3 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou
Různé
Závěr
b) jako ověřovatele zápisu Mgr. Janu Štefánkovou a Martina Špačka
Jednání ZM dále pokračovalo dle schváleného programu:

2. Projednání závěrečného účtu městyse za rok 2012
Starosta seznámil přítomné se závěrečným účtem městyse za rok 2012.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje bez výhrad závěrečný úřad městyse za rok 2012
Pro 10, proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 2/17/13 :
Zastupitelstvo počtem 10 hlasů schvaluje bez výhrad závěrečný úřad městyse za rok 2012

3. Projednání došlých žádostí o podporu veřejně prospěšných projektů:
Byly podány dvě žádosti – žádost rybářského spolku o příspěvek na uspořádání dětských rybářských závodů a SDH Rokytnice
na organizaci závodů TFA - Železný hasič. V obou případech se jedná o podporu do max výše 50% nákladů akce. V případě
žádostí ZŠ a MŠ bylo již na březnovém zasedání rozhodnuto, že tyto projekty, nemající širší, veřejný dopad, ale zaměřující se
ve své podstatě na činnost školy, budou z této podpory vyloučeny a napříště zahrnovány do vlastního ročního rozpočtu ZŠ a
MŠ.
Námitky ani připomínky nebyly vzneseny.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku na pořádání dětských rybářských závodů a hasičských závodů TFA.
Pro 10 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č.3/17/13 :
Zastupitelstvo počtem 10 hlasů schvaluje poskytnutí příspěvku na pořádání dětských rybářských závodů a
hasičských závodů TFA.

4. Projednání záměru prodeje pozemku:
Starosta seznámil přítomné s žádostí pana Ivana Ježka o odprodej pozemku p.č. 23/3 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou pod
stavbou garáže. Námitky a připomínky nebyly vznešeny.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 23/3 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou za cenu 60,- Kč/m2.
Pro10 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.4/17/13 :
Zastupitelstvo počtem 10 hlasů schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 23/3 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou za cenu 60,Kč/m2.

5. Různé
a) zastupitelstvo bylo seznámeno s průběhem sbírky pro oběti povodní v Husinci. Bc. Dlouhý a Mgr. Štefánková vznesli
poznámku, zda by napříště nebylo vhodnější pokladničku pro sbírku umístit například v prodejně JMB z důvodu lepší
dostupnosti pro ostatní občany. Starosta vznesl návrh na příspěvek ze strany městyse do uvedené sbírky ve výši 5000,- Kč.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
zastupitelstvo schvaluje příspěvek městyse do sbírky pro pomoc oběti povodní ve výši 5000,- Kč
Pro10 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.5a/17/13 :
Zastupitelstvo počtem 10 hlasů schvaluje příspěvek městyse do sbírky pro pomoc oběti povodní ve výši 5000,- Kč

b) Bc. Dlouhý vznesl dotaz na pokračování záměru zřízení příkopu podél plotu zahrad na Dolních Dražkách se zaústěním do
potoka, jako ochrany proti nebezpečí záplav v případě rozvodnění potoka. Starosta přislíbil prověření této situace.

Zastupitelstvo bere na vědomí

c) Starosta seznámil přítomné s obdržením dotace z FV na opravu oplocení na koupališti a nadačního příspěvku ČEZ, který
bude použit na opravu střechy převlékáren a restaurace na koupališti. S pracemi bude započato v měsíci červenci.

Zastupitelstvo bere na vědomí

Starosta poděkoval za účast všem přítomným a zasedání ZM v 20:00 hod. ukončil.
Zápis vyhotovil Josef Herbrych dne 21.6.2013

……………………..
místostarostka
Ověřovatelé:
……………………………………….

……………………………………. .

……………………
starosta

