Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Rokytnice nad Rokytnou, č.20. ze dne 23.8.2013
Místo konání: zasedací místnost
Zahájení zasedání dne 13.prosince 2013 v 18:00
Počet přítomných členů ZM: 10
Josef Herbrych, Ing. Věra Václavková, Martin Špaček , Jaroslav Blažek, Mgr. Aleš Chaloupka, Bc. Ivoš Dlouhý , Antonín
Novák, Petr Nováček, Miroslav Špaček, 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) starosta navrhl za ověřovatele zápisu Petra Nováčka a Martina Špačka.
Pro 8, proti 0, zdržel se 2 (Nováček, Špaček)
Usnesení č.1a/20/13:
Zastupitelstvo počtem 10 hlasů schvaluje:
jednání ZM se bude řídit tímto programem:

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

Zahájení
Projednání rozpočtu městyse na rok 2014
Určení inventarizačních komisí
Projednání rozšíření úřadu městyse o jedno pracovní místo
Různé
Závěr
Usnesení č.1b/20/13:
Ověřovateli zápisu jsou Martin Špaček a Petr Nováček.
Jednání ZM dále pokračovalo dle schváleného programu:

2. Informace o činnosti za uplynulé období
Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtu městyse na rok 2014 ve výši 8 239 600,- Kč. Rozpočet je sestaven jako
vyrovnaný. Součástí rozpočtu je rozpočtový výhled na roky 2015 a 2016.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje vyrovnaný rozpočet městyse na rok 2014 ve výši 8 239 600,- Kč.
Pro 10, proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 2/20/13 :
Zastupitelstvo počtem 10 hlasů schvaluje vyrovnaný rozpočet městyse na rok 2014 ve výši 8 239 600,- Kč.

3. Seznámení s průběhem hospodaření za 1.pololetí 2013
Starosta seznámil přítomné s návrhem složení inventarizačních komisí:
Hlavní komise:
Mgr. Aleš Chaloupka – předseda, Ing. Věra Václavková, Jan Kostelník, Bc. Ivoš Dlouhý – členové
Komise pro vnitřní správu:
Martin Špaček – předseda, Petr Nováček, Vítězslav Štork,Marie Sochnová, Libuše Sochnová, Josef Herbrych – členové
Starosta přečetl návrh na usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje složení inventarizačních komisí.
Pro 10 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.3/20/13 :
Zastupitelstvo počtem 10 hlasů schvaluje složení inventarizačních komisí.

4. Projednání rozšíření úřadu městyse o jedno pracovní místo:
Starosta seznámil přítomné se situací, kdy vlivem nárůstu pracovních činností v oblasti administrativy vyvstává do popředí
potřeba zřízení trvalého pracovního místa na zkrácenou pracovní dobu v rozsahu 30 hodin týdně. V současné době je toto
místo částečně řešeno pracovnicí na VPP. Pan Antonín Novák navrhuje z důvodu úspory řešení tohoto místa opět
prostřednictvím úřadu práce s případnou možností využití dotace mzdy tak, že by současná pracovnice byla 6 měsíců
registrovaná na ÚP a poté znovu přijata. Starostou bylo proti tomuto argumentováno tím, že tento model není řešením
potřeb stávající situace. Zastupitelé hlasovali o návrhu pana Antonína Nováka a 8 hlasy jej zamítli, Bc. Ivoš Dlouhý se zdržel
hlasování.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje rozšíření úřadu městyse o jedno pracovní místo s úvazkem 6 hodin denně.
Pro 9 proti 1 (Antonín Novák) zdržel se 0
Usnesení č.4/20/13 :
Zastupitelstvo počtem 9 hlasů schvaluje rozšíření úřadu městyse o jedno pracovní místo s úvazkem 6 hodin denně.

5. Různé
a) Starosta přednesl žádost TJ Sokol o finanční příspěvek na pořádání Silvestrovské zábavy a sdělil zastupitelům, že tato
žádost je podána mimo standardní postupy pro poskytování těchto příspěvků. Vzhledem k tomu, že žádost byla podána
teprve několik hodin před konáním zastupitelstva a není možno ji ve všech ohledech posoudit, přesouvá se její řešení na
příští schůzi zastupitelstva.
Zastupitelstvo bere na vědomí
b) Pan Antonín Novák vyjádřil názor, že současný stav rozdělování finanční podpory na soutěžní činnost znevýhodňuje TJ
Sokol, oddíl stolního tenisu, kdy je vzhledem k využívání budovy sokolovny dotace na jejich činnost neúměrně nízká oproti
ostatním organizacím. Rovněž vyjádřil názor, aby nebylo činěno rozdílu mezi členy, vyvíjejícími činnost a majícími trvalý
pobyt mimo naši obec, a členy s trvalým pobytem v obci. V současné době se příspěvky poskytují pouze těm, kteří mají trvalý
pobyt v obci. Starosta odpověděl, že je nejdříve nutno, aby sama TJ nejdříve optimalizovala způsob využívání sokolovny a
uměla vyčíslit hodinové náklady na provoz, od nichž se vyvíjí další ekonomika provozu. Touto otázkou se bude ZM zabývat na
příštích zasedáních.
Zastupitelstvo bere na vědomí

Starosta poděkoval za účast všem přítomným a zasedání ZM v 20:00 hod. ukončil.
Zápis vyhotovil Josef Herbrych dne 16.12.2013

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

……………………………………. .

……………………
starosta

