Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Rokytnice nad Rokytnou, č.21. ze dne 7.2.2014
Místo konání: zasedací místnost
Zahájení zasedání dne 7.února 2014 v 18:00
Počet přítomných členů ZM: 10
Josef Herbrych, Ing. Věra Václavková, Martin Špaček (dostavil se od bodu 3) , Mgr. Aleš Chaloupka, Bc. Ivoš Dlouhý ,
Antonín Novák, Petr Nováček, Petr Dokuli, Marie Sochnová, Mgr. Jana Štefánková

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 9, proti 0, zdržel se 0
b) starosta navrhl za ověřovatele zápisu Petra Nováčka a Jana Kostelníka.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č.1a/21/14:
Zastupitelstvo počtem 9 hlasů schvaluje:
jednání ZM se bude řídit tímto programem:

1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Projednání prodeje pozemku p.č. 23/3 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou
Projednání žádostí o podporu veřejně prospěšných projektů
Různé
Závěr
Usnesení č.1b/21/14:
Ověřovateli zápisu jsou Petr Nováček a Jan Kostelník.
Jednání ZM dále pokračovalo dle schváleného programu:

2. Projednání prodeje pozemku p.č. 23/3 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou
Jedná se o pozemek pod stavbou garáže. Záměr prodeje byl schválen na jednání zastupitelstva 20.6. 2013 a poté řádně
zveřejněn.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 23/3 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou za cenu 50,- Kč/m2
Pro 10, proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 2/21/14 :
Zastupitelstvo počtem 9 hlasů schvaluje prodej pozemku p.č. 23/3 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou za cenu 50,- Kč/m2

3. Projednání žádostí o podporu veřejně prospěšných projektů
Starosta seznámil přítomné s návrhem rady pro přiznání podpory. Jednotlivé návrhy a přiznaná podpora včetně hlasování je
uvedena v přiložené tabulce, která je nedílnou přílohou tohoto zápisu.
V diskusi byla řešena otázka použití těchto prostředků na pořízení inventáře (židlí a stolů) do sokolovny. Pan Antonín Novák a
Ing. Věra Václavková navrhovali, aby pro tyto účely bylo použito výnosu z Rokytnického hudebního maratonu. Po diskusi, kdy
bylo upozorněno zejména na nutnost brzkého pořízení tohoto inventáře a v neposlední řadě na nejistotu výše výdělku ze
zmiňované akce, bylo rozhodnuto, že podpora bude z tohoto titulu poskytnuta a případný výtěžek z „Maratonu“bude
převeden pro účely tohoto titulu. Široká diskuse byla rovněž vedena ve věci poskytování příspěvků na pravidelnou sportovní
činnost organizací. Pan Antonín Novák namítal, že současná praxe, kdy jsou poskytovány příspěvky na soutěžní činnost podle
počtu aktivních závodníků, majících trvalý pobyt v Rokytnici, znevýhodňuje zejména oddíl stolního tenisu, kdy jemu

poskytované příspěvky jsou nedostatečné, zvláště ve vztahu k nutné údržbě sokolovny, která je užívána všemi organizacemi
v obci. Starostou bylo odpovězeno, že problematika údržby objektu nespadá do oblasti podpory soutěžní činnosti, ale je
nutno ji řešit jinými způsoby, zejména pronájmem objektu pro komerční účely za ceny, ve kterých jsou zohledněny i náklady
na opravy a podobně. Mgr. Štefánková je rovněž názoru, že pořádání společenských akcí ze strany obce v sokolovně je
určitou formou podpory.
Starosta přečetl návrh na usnesení:

Usnesení č.3/21/14 :
Usnesení k jednotlivým bodům je obsaženo v tabulce, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.

4. Různé
V bodě různé starosta seznámil přítomné s vyhodnocením umístění radaru a s dalším postupem ve věci, kdy bude
provedena cenová poptávka na dodávku a poté rozhodnuto o jeho případném pořízení. V souvislosti s dotačními možnostmi
jsou ve hře dvě varianty, tedy informační dopravní radar a dynamický systém se semaforem.
Bc. Ivoš Dlouhý reklamoval přetrvávající nesvítící VO na Dolních Dražkách, starostou bylo sděleno, že toto je objednáno u
Karla Vrzala.
Rada bere na vědomí

Starosta poděkoval za účast všem přítomným a zasedání ZM v 20:00 hod. ukončil.
Zápis vyhotovil Josef Herbrych dne 10.2.2014

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

……………………………………. .

……………………
starosta

