Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Rokytnice nad Rokytnou, č. 35 ze
dne 19.8.2009
Místo konání: Úřad městyse Rokytnice nad Rokytnou, kancelář starosty
Zahájení zasedání dne 19.8.2009 v 19:00 hod.
Počet přítomných členů ZM: 11
Josef Herbrych, Jan Blažek, Jan Kostelník, Martin Špaček, Petr Nováček, Mgr. Aleš Chaloupka, František
Dokulil, Stanislav Fendrych, , Miroslav Dolák, Ing. Věra Václavková, Mgr.Olga Marková

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 o případné doplnění a vyzval
k hlasování:
Pro 11, proti 0, zdržel se 0
b) navrhl ověřovatele zápisu Mgr.Olgu Markovou a Miroslava Doláka a vyzval k hlasování o schválení
ověřovatelů,
Pro 11, proti 0. zdržel se 0.
Usnesení :
Zastupitelstvo počtem 11 hlasů schvaluje:
a) jednání ZM se bude řídit tímto programem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Projednání záměru směny pozemku p.č. 260 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou za pozemek v obytné lokalitě
Za Sitonou.
Projednání umístění stavby fotovoltaické elektrárny na pozemcích p.č. 259/1, 262/4, 260 a 261/2 v k.ú.
Rokytnice nad Rokytnou.
Projednání záměru pronájmu pozemků p.č. 259/1, 262/4 a 260 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou pro
výstavbu FVE.
Projednání výsledku výběrového řízení na dodavatele stavby „Výstavba kanalizačních stok v obci
Rokytnice nad Rokytnou“
Projednání možnosti zřízení veřejné služby prospěšných prací
Projednání zadání projektových prací pro inženýrské sítě v lokalitě Za Sitonou.
Různé, protipovodňová opatření, vyhodnocení kult .akcí.., další kontejnery na tříd odpad?...(snížení ceny
78 na 58), bioodpad – ESKO T
Závěr
b) jako ověřovatele zápisu Mgr.Olgu Markovou a Miroslava Doláka
Jednání ZO dále pokračovalo dle schváleného programu:

2. Projednání záměru směny pozemku p.č. 260 v k.ú. Rokytnice za pozemek
v obytné lokalitě Za Sitonou
Starosta seznámil zastupitele se záměrem směny pozemku p.č. 260, ležícím v území průmyslové výroby,
schválené ÚPD za pozemek v obytné lokalitě Za Sitonou.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje směnu pozemku p.č.260 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou za pozemek č.8 v obytné lokalitě Za
Sitonou s tím, že budoucí nájemce pozemku uhradí rozdíl mezi cenou zemědělského pozemku a tržní cenou
stavebního pozemku, která bude upřesněna po vyčíslení nákladů na zasíťování těchto pozemků.
Pro11, proti 0 zdržel se 0

Usnesení č.35/2/ 09 :
Zastupitelstvo počtem 11 hlasů schvaluje:
směnu pozemku p.č.260 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou za pozemek č.8 v obytné lokalitě Za Sitonou
s tím, že budoucí nájemce pozemku uhradí rozdíl mezi cenou zemědělského pozemku a tržní cenou
stavebního pozemku, která bude upřesněna po vyčíslení nákladů na zasíťování těchto pozemků.

3. Projednání umístění stavby fotovoltaické elektrárny na pozemcích p.č. 259/1,
262/4, 260 a 261/2 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou.
Starosta seznámil členy zastupitelstva se záměrem firmy KEVOS , spočívajícím v umístění fotovoltaické
elektrárny (FVE) na území průmyslové výroby na pozemcích p.č. 259/1,262/4,260 a 261/2 v k.ú. Rokytnice nad
Rokytnou
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM souhlasí s umístěním fotovoltaické elektrárny na pozemcích p.č. 259/1, 262/4, 260 a 260/1 v k.ú.
Rokytnice nad Rokytnou
Pro 11 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.35/3/ 09 :
ZM počtem 11 hlasů souhlasí:
s umístěním fotovoltaické elektrárny na pozemcích p.č. 259/1, 262/4, 260 a 260/1 v k.ú. Rokytnice nad
Rokytnou

4. Projednání záměru pronájmu pozemků p.č. 259/1, 262/4 a 260 v k.ú. Rokytnice
nad Rokytnou pro výstavbu FVE
Starosta informoval ZM o zájmu investora , firmy KEVOS, o pronájem pozemků p.č. 259/1, 262/4 a 260
v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou pro umístění stavby FVE
Diskuse členů ZM:
p.František Dokulil a p. Jan Blažek upozornili na prověření současné legislativy vzhledem k umístění sídla
firmy, provozující FVE a možného zvýšeného daňového výnosu pro obec v případě, že firma bude mít sídlo
v Rokytnici nad Rokytnou.
Mgr. Aleš Chaloupka a p. Petr Nováček navrhují jednat s firmou o možnosti pravidelného ročního příspěvku
firmy např. na vybavení školy.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje záměr pronájmu pozemků p.č. 259/1, 262/4 a 260 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou pro umístění
stavby FVE
ZM ukládá starostovi obce prověření podmínek daňového zvýhodnění možnosti umístění sídla firmy v Rokytnici
nad Rokytnou nebo možnosti pravidelného ročního příspěvku firmy na vybavení školy – termín do uzavření
nájemní smlouvy.
Pro 11 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.35/4/ 09 :
ZM schvaluje záměr pronájmu pozemků p.č. 259/1, 262/4 a 260 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou pro umístění
stavby FVE
ZM ukládá starostovi obce prověření podmínek daňového zvýhodnění možnosti umístění sídla firmy
v Rokytnici nad Rokytnou nebo možnosti pravidelného ročního příspěvku firmy na vybavení školy – termín do
uzavření nájemní smlouvy.

5. Projednání výsledku výběrového řízení na dodavatele stavby „Výstavba
kanalizačních stok v obci Rokytnice nad Rokytnou“
Starosta seznámil ZM s provedeným výběrovým řízením na dodavatele stavby „Výstavba
kanalizačních stok v obci Rokytnice nad Rokytnou“ a jeho výsledkem.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby

„Výstavba kanalizačních stok v obci
Rokytnice nad Rokytnou“ a firmu Uchytil s.r.o., K terminálu 7 Brno, jako dodavatele stavby.
Pro 11 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.35/5/ 09 :
ZM schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby „Výstavba kanalizačních stok v obci
Rokytnice nad Rokytnou“ a firmu Uchytil s.r.o., K terminálu 7 Brno, jako dodavatele stavby.

6. Projednání možnosti zřízení veřejné služby prospěšných prací
Starosta seznámil ZM s možností zřízení služby prospěšných prací v obci. Tyto práce jsou
určeny pro osoby, pobírající příspěvek v hmotné nouzi dle zák.č. 111/1976 Sb. Tyto osoby
jsou povinny odpracovat 20 hodin prospěšných prací, aby jim nebyl krácen vyplácený
příspěvek.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje zřízení prospěšných prací pro osoby pobírající příspěvek v hmotné nouzi od 1.září 2009.
Pro 11 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.35/6/ 09 :
ZM schvaluje zřízení prospěšných prací pro osoby pobírající příspěvek v hmotné nouzi od 1.září 2009.

7. Projednání zadání projektových prací pro inženýrské sítě v lokalitě Za Sitonou.
Starosta seznámil ZM s cenovou nabídkou pro komplexní řešení projektové přípravy inženýrských sítí obytné
lokality Za Sitonou.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje zadání projekčních prací pro inženýrské sítě v lokalitě Za Sitonou firmě Uchytil s.r.o.
Pro 11 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.35/7/ 09 :
ZM schvaluje zadání projekčních prací pro inženýrské sítě v lokalitě Za Sitonou firmě Uchytil s.r.o.

8.
a)

Různé
Starosta poděkoval ZM za práci při pořádání letních kulturních akcí a podal informace k jejich průběhu.

Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí informace k průběhu prázdninových kulturních akcí.
Pro 11 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.35/8a)/ 09 :
ZM bere na vědomí informace k průběhu prázdninových kulturních akcí.

b) Starosta seznámil ZM s nabídkou firmy ESKO-T Třebíč na řešení problematiky likvidace bioodpadů
v souladu se zákonem o odpadech. ESKO-T nabízí osazení velkoobjemových kontejnerů na tento odpad
nebo řešení formou 240 litrových nádob u rodinných domů. Předpokládaná realizace tohoto projektu by
byla zřejmě v příštím roce.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM
schvaluje
připojení se k projektu ESKO-T na řešení likvidace bioodpadu formou osazení
velkoobjemových kontejnerů
Pro 11 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.35/8b)/ 09 :
ZM schvaluje připojení se k projektu ESKO-T na řešení likvidace bioodpadu formou osazení
velkoobjemových kontejnerů
c)

Starosta otevřel diskusi k řešení protizáplavových opatření na Dolních Dražkách a území pod
„Profesorákem“ .

Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje zadání řešení protizáplavových opatření specializované firmě.
Pro 11 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.35/8c/ 09 :
ZM schvaluje zadání řešení protizáplavových opatření specializované firmě.

d) Starosta seznámil ZM s žádostí firmy Opting s.r.o. o vydání souhlasu s umístěním FVE na pozemcích p.č.
437 a 591 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM
souhlasí s umístěním FVE na pozemcích p.č. 437 a 591 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou. Souhlas je
podmíněn změnou ÚPD obce (územního plánu).
Pro 11 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.35/8d)/ 09 :
ZM souhlasí s umístěním FVE na pozemcích p.č. 437 a 591 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou. Souhlas je
podmíněn změnou ÚPD obce.

e)

Starosta seznámil ZM s podmínkami setrvání členství ve Svazu měst a obcí ČR (zvyšující se členský
poplatek) v poměru k poskytovaným službám a výhodám tohoto členství.

Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje vystoupení městyse Rokytnice nad Rokytnou ze Svazu měst a obcí ČR .
Pro 11 proti 0 zdržel se 10
Usnesení č.35/8e/ 09 :
ZM schvaluje vystoupení městyse Rokytnice nad Rokytnou ze Svazu měst a obcí ČR .
f)

Starosta seznámil ZM se zahájením územního řízení stavby „Vodovod Rokytnicko“.

Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM souhlasí s umístěním stavby „Vodovod Rokytnicko“.
Pro 11 proti 0 zdržel se 10

Usnesení č.35/8g/ 09 :
ZM souhlasí s umístěním stavby „Vodovod Rokytnicko“.

g) Starosta seznámil ZM s projektem „Technologické centrum ORP Třebíč“. Tento projekt se zabývá
zabezpečením úkolů souvisejících s elektronizací státní správy (CZECHPOINT, datové schránky).
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje připojení k projektu „Technologické centru ORP Třebíč“.
Pro 11 proti 0 zdržel se 10
Usnesení č.35/8g/ 09 :
ZM schvaluje připojení k projektu „Technologické centru ORP Třebíč“.

h) Starosta seznámil ZM s vyhlášením první výzvy MAS Podhorácko o poskytnutí dotace na rozvoj území
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí informaci o vyhlášení výzvy MAS Podhorácko
Pro 11 proti 0 zdržel se 10
Usnesení č.35/8h/ 09 :
ZM bere na vědomí informaci o vyhlášení výzvy MAS Podhorácko.

i)

Starosta seznámil ZM s žádostí p. Šafránka, p.Dlouhého a p. Chromého o pronájem obecního rybníka.
Pro projednání záměru pronájmu je nejdříve nutno vypovědět stávající smlouvu s rybářským svazem.

Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje vypovězení nájemní smlouvy na pronájem obecního rybníka.
Pro 11 proti 0 zdržel se 10
Usnesení č.35/8i/ 09 :
ZM schvaluje vypovězení nájemní smlouvy na pronájem obecního rybníka.

j)

Starosta seznámil ZM s žádostí 1.SK Rokytnice o příspěvek 300,- Kč na 1 ks sportovní tašky (celkem
23 ks)

Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 300,- Kč na 1 ks sportovní tašky. Celkový příspěvek dosahuje výše
6900,- Kč.
Pro 11 proti 0 zdržel se 10
Usnesení č.35/8j/ 09 :
ZM schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 300,- Kč na 1 ks sportovní tašky. Celkový příspěvek dosahuje výše
6300,- Kč.
k)

Miroslav Dolák upozornil na trvale špatnou slyšitelnost veřejného rozhlasu v místě jeho bydliště.
Diskuse zastupitelů:
Starosta odpověděl, že doladění systému veřejného rozhlasu je dlouhodobá záležitost, která stále
pokračuje. V místech, jako je toto zmiňované, bude zřejmě efektivnější řešit toto pořízením vnitřního
přijímače rozhlasu.

Starosta přečetl návrh na usnesení:

ZM bere na vědomí informaci k veřejnému rozhlasu
Pro 11 proti 0 zdržel se 10
Usnesení č.35/8k/ 09 :
ZM bere na vědomí informaci k veřejnému rozhlasu.
l)

Starosta seznámil ZM s rozpočtovými opatřeními č. 514 a 515, spočívající v přijetí dotace na pořízení
komposterů a úpravu webových stránek.

Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 514 a 515
Pro 11 proti 0 zdržel se 10
Usnesení č.35/8l/ 09 :
ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 514 a 515

Starosta poděkoval za účast všem přítomným a zasedání ZM v 21:45 hod. ukončil.
Zápis vyhotovil Josef Herbrych dne 23.8.2009

……………………..
místostarostka

……………………
starosta

Ověřovatelé:

……………………………………….

……………………………………. .

Právní úprava zápisů a jejich náležitostí vyplývá z ustanovení § 95 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, které zní:
• § 95 odst. 1
O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a
určení ověřovatelé.
V zápise se vždy uvede počet přítomných členů zastupitelstva obce, schválený pořad jednání zastupitelstva
obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení.
• § 95 odst. 2
Zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání, musí být uložen na obecním úřadu
k nahlédnutí. O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodně nejbližší zasedání zastupitelstva
obce

