Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Rokytnice nad Rokytnou, č.18 ze dne 23.8.2013
Místo konání: zasedací místnost
Zahájení zasedání dne 23.srpna 2013 v 19:00
Počet přítomných členů ZM: 12
Josef Herbrych, Ing. Věra Václavková, Petr Dokulil, Jan Kostelník, Martin Špaček , Jaroslav Blažek, Mgr. Aleš Chaloupka,
Bc. Ivoš Dlouhý , Radek Šulc, Antonín Novák, Petr Nováček, Miroslav Špaček

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

Usnesení č.1/18/13:
Zastupitelstvo počtem 12 hlasů schvaluje:
jednání ZM se bude řídit tímto programem:

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

Zahájení
Informace o činnosti za uplynulé období
Seznámení s průběhem hospodaření za 1.pololetí roku 2013
Projednání žádostí o prodej pozemků Za Sitonou
Různé
Závěr
Jednání ZM dále pokračovalo dle schváleného programu:

2. Informace o činnosti za uplynulé období
Starosta seznámil přítomné s obsahem zápisů z jednání rady od 10.července 2013.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí informace o činností za uplynulé období
Pro 12, proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 2/18/13 :
Zastupitelstvo počtem 12 hlasů bere na vědomí informace za uplynulé období

3. Seznámení s průběhem hospodaření za 1.pololetí 2013
Schválený rozpočet
Rozp. po úpravách
Daňové příjmy
7 831 000,Nedaňové příjmy
1 107 500,Kapitálové př.
3 552 700,(prodej pozemků, plynovod)
Přijaté transfery
410 300,Celkem příjmy
12 901 500,Běžné výdaje
6 487 400,Kapitálové výdaje
5 552 100,Celkem výdaje
12 039 500,-

Výsledek
8 004 723,1 130 076,3 552 700,-

%
4 487 045,96
321 744,56
7 200,-

56,05
28,47
0,20

1 837 138,14 524 637,40
6 774 728,6 887 909,13 662 637,40

1 690 038,40
6 505 028,92
3 679 469,59
2 111 137,5 790 601,59

91,99
44,79
54,31
30,65
42,38

Z uvedeného vyplývá, že v oblasti daňových příjmů je v současné době situace celkem vyrovnaná. U nedaňových příjmů je
nedoplněna zejména z důvodu vybírání vodného a stočného až ve druhém pololetí a nerealizovaným prodejem dřeva z lesa.

Největší propad je v oblasti kapitálových příjmů, kde se odráží zejména dosud neprodané pozemky Za Sitonou a uhrazení
části plynovodu.
Ve výdajové stránce běžné výdaje odpovídají normálu, v kapitálových (investičních) výdajích nás hlavní platby čekají.
Doposud provedené investice jsou investicemi z roku 2012 (přeložka VN a sítě). Na způsob a možnosti financování bude mít
vliv další vývoj kapitálových příjmů. V případě jejich nenaplnění bude zřejmě nutno uvažovat o překlenutí rozdílných částek
úvěrem.

Námitky ani připomínky nebyly vzneseny.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o průběhu hospodaření za 1.pololetí 2013
Pro 12 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.3/18/13 :
Zastupitelstvo počtem 12 hlasů bere na vědomí informaci o průběhu hospodaření za 1.pololetí 2013

4. Projednání záměru prodeje pozemku:
Starosta seznámil přítomné se situací, kdy prodej pozemků Za Sitonou probíhá i prostřednictvím realitní kanceláře Michálek
a partners a v současné době je rozjednán prodej pozemku p.č. 176/6 doposud však nebyly předloženy oficiální podklady. O
koupi pozemku p.č. 176/12 požádal pan Aleš Čurda, Římov 12.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 176/12 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou Aleši Čurdovi, Římov 12 za cenu 350,Kč/m2.
Pro11 proti 0 zdržel se 1

(Herbrych)

Usnesení č.4/18/13 :
Zastupitelstvo počtem 11 hlasů schvaluje prodej pozemku p.č. 176/12 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou Aleši Čurdovi, Římov
12 za cenu 350,- Kč/m2.

5. Různé
a) Sportovní rybáři Rokytnice nad Rokytnou požádali o prominutí platby nájmu z rybníka pro letošní rok z důvodu vysokého
úhynu násady kapra v ceně cca 9000,- Kč a potřebě její náhrady.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
zastupitelstvo schvaluje prominutí nájmu za pronájem rybníka nad koupalištěm za rok 2013
Pro12 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.5a/18/13 :
Zastupitelstvo počtem 12 hlasů prominutí nájmu za pronájem rybníka nad koupalištěm za rok 2013
b) Pro tradiční setkání seniorů byl zvolen termín 9.11.2013 od 14:00, bude oslovena hudba Duo Fantastic z Polánky u
Moravského Krumlova.
Zastupitelstvo bere na vědomí

c) Starosta seznámil přítomné s obdržením dotace z SFŽP na pořízení svozového vozidla na biologicky rozložitelný odpad.
Zastupitelstvo bere na vědomí

d) Zastupitelé Novák a Bc.Dlouhý upozorňovali na neutěšený stav provozu těžké techniky na místních komunikacích a zjištění
možnosti omezení tohoto provozu. Starosta prověří možnost řešení dopravního značení.

Petr Nováček vznesl dotaz na řešení provozu pošty během dovolené. Starostou mu bylo sděleno, že v této věci byla
kontaktována Česká pošta s.p. s tím, že se ohrazujeme proti takovémuto dlouhodobému uzavření provozovny do budoucna.
V současné době nemá Česká pošta kapacity pro zajištění zástupu.
Pan Novák vznesl dotaz na průběh prací na stavbě vodovodu Heraltice-Čáslavice a provedením prohlídky kanalizace ve
zbývající části obce. Starostou mu byla podána informace ke stavbě vodovodu a informace, že kamerové zkoušky zbývající
části stávající kanalizace v obci ještě nebyly provedeny.
V poslední části upozornil pan Novák na hluboké výtluky v cestě v zadní části Dolních Dražek, starostou bylo přislíbeno
dosypání frézovanou směsí. Bc. Dlouhý vznesl dotaz na terénní úpravy v prostoru za zahradami na Dolních Dražkách
z důvodu zabránění záplav tohoto území.
Zastupitelstvo bere na vědomí
Starosta poděkoval za účast všem přítomným a zasedání ZM v 20:30 hod. ukončil.
Zápis vyhotovil Josef Herbrych dne 26.8.2013

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

……………………………………. .

……………………
starosta

