Ohlédnutí za uplynulým volebním obdobím
Uplynulé volební období 2010-2014 se na první pohled nijak výrazně neodlišovalo od let
minulých. Možná pouze v objemu investic, které proudily do obce, protože oproti předchozím osmi
letům, kdy byly investovány výrazné částky na spolufinancování zejména čistírny odpadních vod a
kanalizačního sběrače za použití úvěru, byla investiční činnost zaměřena zejména na provedení
inženýrských sítí v obytné lokalitě „Za Sitonou“ a drobné akce za maximálního využití dostupných
dotačních prostředků. Výstavba inženýrských sítí, která byla stěžejní investicí tohoto období, bohužel
nenachází v dotačních titulech odpovídající podporu a lze získat pouze 50 tis. Kč na jednu bytovou
jednotku, což při celkových nákladech 7 724 389,- Kč představovalo 650 000,- Kč. Zbytek byl kryt
z výnosu z prodeje pozemků ( 3 278 900,-Kč) a investičního úvěru.
Hned z počátku roku 2010 se podařilo získat dotaci na pořízení velkoprostorových stanů a
pivních setů, jako zázemí pro pořádání kulturních a společenských akcí, což se osvědčilo hned při
první velké příležitosti, kterou bylo setkání Rokytnic ČR. V tomto roce rovněž zpracoval úřad městyse
pro Tělocvičnou jednotu Sokol žádost o dotaci na výměnu oken a okapů v sokolovně, která byla
přiznána ve výši cca 522 tis. Kč při nákladech 580 tis. Kč. Pro zásahovou jednotku hasičů se po mnoha
letech podařilo pořídit přestavbou dodávkového automobilu IVECO plnohodnotné zásahové vozidlo
pro přepravu osob v ceně cca 665 tis. Kč. S dotací 111 tis. Kč. V oblasti kultury se v roce 2010 bohužel
konal poslední folkový koncert, které se pořádaly v uplynulých letech. Přes nízkou úroveň vstupného
byla návštěva domácích návštěvníků velmi slabá a pro vysoké náklady bylo od dalšího pořádání
upuštěno.
V roce 2011 byla provedena přístavba výtahu ke zdravotnímu středisku s výraznou dotací
MAS Podhorácko a úprava školního dvorku na místě bývalé požární zbrojnice. Na konci létě byl poté
uspořádan Den obce a setkání rodáků, při kterém byly představeny a požehnány obecní symboly,
prapor a znak. V tomto roce bylo rovněž vzpomenuto 70. výročí 1.SK Rokytnice a 125 let SDH.
V roce 2012 byla pořízena technika pro provoz komunitní kompostárny – traktor, štěpkovač,
překopávač a síto kompostu. K této technice byl později ještě přikoupen nesený mulčovač na úpravu
veřejných prostranství. Celá investice byla podpořena výraznou dotací ze SFŽP. V tomto roce byla
rovněž provedena kanalizace, plynovod a vodovod v obytné lokalitě „Za Sitonou“. V rámci podpory
společenského života se uskutečnila například dvě divadelní představení, vánočí trhy, setkání seniorů
a 5. Ročník Rokytnického maratonu. Významným projektem v rámci Mikroregionu Podhůří Mařenky
byla výstavba rozhledny na Mařence.
V roce 2013 bylo investováno do oprav místních komunikací a do výstavby komunikace
v lokalitě „Za Sitonou“ a koncem roku došlo na opravu autocisterny pro zásahovou jednotku
s použitím dotace Kraje Vysočina. S použitím příspěvku firmy ČEZ byla opravena střecha nad budovou
a převlékárnami na koupališti. Výtěžek z 6. Ročníku Rokytnického hudebního maratonu ve výši
25 000,- Kč byl věnován Tělocvičné jednotě Sokol jako 50% příspěvek na nákup čalouněných židlí.
V roce 2014 byla provedena rozsáhlejší oprava místních komunikací, dostavba chodníku
kolem Nováčkových a úprava prostoru u budovy úřadu. Dále byla provedena část nového oplocení
k areálu MŠ a výměna oken v MŠ a rozhrnuta skládkovaná zemina na ploše starého hřiště u hřbitova.
Pro svoz biologicky rozložitelného odpadu na kompostárnu byl za pomoci dotace ze SFŽP pořízen
svozový automobil Alficar se čtyřmi velkoobjemovými kontejnery. V letošním roce se bohužel
nekonal Rokytnický hudební maraton z důvodu kolize termínu s posunutím akce Rokytnáfest na
srpnový termín. V roce 2014 se rovněž připravovaly podklady pro získání dotace na zateplení úřadu a
výstavbu poldru pod koupalištěm. U obou akcí byly žádosti akceptovány a probíhá příprava k vydání
rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany SFŽP.

Přehled investic 2011-2014
Rok 2011
Den obce
Dvorek ZŠ
Výtah ke ZS
Rok 2012
Oprava místních komunikací
Nákup kompostovací techniky
Inž. sítě Za Sitonou
Rok 2013
Oprava místních komunikací
Komunikace Za Sitonou
Oprava hasičské cisterny
Oprava střechy na koupališti
Oprava oplocení na koupališti
Rok 2014
Oprava místních komunikací
Nákup svozového vozidla Alficar
Oplocení MŠ
Výměna oken MŠ

CELKEM

Získané dotace
84000,111 000,812 033,-

Vlastní prostředky
26 000,139 090,512 649,-

Celkové náklady
110 000,250 090,1 324 682,-

107 000,1 655 370,0

169 139,529 047,3 369 171,-

276 139,2 184 417,3 369 171,-

109 000,650 000,103 202,100 000,25 294,-

227 380,3 705 218,0
92 000,59 089,-

336 380,4 355 218,103 202
192 000,84 313,-

106 000,1 772 346,0
85 000,-

424 987,346 365,50 000,86 730,-

530 987,2 118 710,50 000,171 730,-

5 720 174

9 736 865,-

15 457 039,-

Souhrn investic za roky 2003 – 2014 ( v tis. Kč)
Získané dotace

Vlastní prostředky

Celkové náklady

45 352

28 821

74 173

Stav úvěrového zatížení
Rok 2003
Bezúročná půjčka SFŽP na výstavbu vodovodu

6 400 000,- (splaceno)

Rok 2014
Úvěr na ČOV a kanalizaci

4 295 999,- (splatno do konce 2018)

Úvěr na komunikaci Za Sitonou

2 249 994,- (splatno do konce 2016)

Vypracoval Josef Herbrych

