Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Rokytnice nad Rokytnou, č. 36 ze
dne 30.9.2009
Místo konání: Úřad městyse Rokytnice nad Rokytnou, kancelář starosty
Zahájení zasedání dne 30.9.2009 v 19:00 hod.
Počet přítomných členů ZM: 14
Josef Herbrych, Jan Blažek, Jaroslav Blažek, Jan Kostelník, Martin Špaček, Petr Nováček, Mgr. Aleš
Chaloupka, František Dokulil, Stanislav Fendrych, , Miroslav Dolák, Ing. Věra Václavková, Mgr.Olga
Marková, Karel Vrzal, František Hobza

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 Petra Nováčka a Františka Hobzu a vyzval k hlasování o schválení
ověřovatelů,
Pro 14, proti 0. zdržel se 0.
Usnesení :
Zastupitelstvo počtem 14 hlasů schvaluje:
a) jednání ZM se bude řídit tímto programem:
1. Zahájení
2. Informace o plnění úkolů
3. Projednání záměru prodeje pozemku p.č.535/15 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou
4. Projednání záměru prodeje budovy kina a části sousedního pozemku p.č. 237, 238/1, 907/9 v k.ú.
Rokytnice nad Rokytnou
5. Seznámení s vývojem rozpočtu městyse na rok 2009
6. Úpravy rozpočtu
7. Různé
8. Závěr
b) jako ověřovatele zápisu Petra Nováčka a Františka Hobzu
Jednání ZO dále pokračovalo dle schváleného programu:

2. Informace o plnění úkolů
Starosta seznámil zastupitele se stavem plnění úkolů vzešlých z předchozích jednání zastupitelstva městyse.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí stav plnění úkolů
Pro14, proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.36/2/ 09 :
Zastupitelstvo počtem 14 hlasů bere na vědomí stav plnění úkolů

3. Projednání záměru pozemku p.č. 535/14 a 535/15 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou
Starosta seznámil členy zastupitelstva s žádostí manželů Antonína a Marie Novákových o odprodej
pozemku p.č. 535/14 a 535/15 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou. Na základě znaleckého určení ceny pozemku

navrhuje rada obce odprodej části tohoto pozemku za cenu 10,- Kč/m2 . Náklady se zaměřením pozemku hradí
budoucí nabyvatel.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM souhlasí se záměrem odprodeje pozemků p.č. 535/14 a 535/15 za cenu 10,- Kč/m2 . Oddělení pozemku
bude provedeno tak, aby byl zajištěn volný přístup ke korytu Rokytné z důvodu jeho údržby. 1áklady
geometrického zaměření pozemku hradí budoucí nabyvatel.
Pro 14 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.36/3/ 09 :
ZM počtem 14 hlasů souhlasí se záměrem odprodeje pozemků p.č. 535/14 a 535/15 za cenu 10,- Kč/m2 .
Oddělení pozemku bude provedeno tak, aby byl zajištěn volný přístup ke korytu Rokytné z důvodu jeho údržby.
1áklady geometrického zaměření pozemku hradí budoucí nabyvatel.

4. Projednání záměru prodeje budovy kina a části přilehlého pozemku.
Starosta informoval ZM o žádosti nájemce budovy o odkoupení budovy kina na pozemku p.č.128 a části
pozemků 237, 238/1 a 907/9 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje záměr prodeje budovy kina na pozemku p.č. 128 a části pozemků p.č. 237, 238/1 a 907/9 v k.ú.
Rokytnice nad Rokytnou.
Pro 14 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.36/4/ 09 :
ZM počtem 14 hlasů schvaluje záměr prodeje budovy kina na pozemku p.č. 128 a části pozemků p.č. 237,
238/1 a 907/9 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou.

5. Seznámení s vývojem rozpočtu městyse na rok 2009
Starosta seznámil ZM se stavem plnění rozpočtu městyse na rok 2009, zejména ve vztahu
k daňovým příjmům obce. K 31.8.2009 činí deficit daňových příjmů cca 200 000,- Kč.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí stav plnění rozpočtu městyse na rok 2009.
Pro 14 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.36/5/ 09 :
ZM počtem 14 hlasů bere na vědomí stav plnění rozpočtu městyse na rok 2009.

6. Projednání úprav rozpočtu
Starosta seznámil ZM s rozpočtovými úpravami č. 516, 518 a 518. Úpravy se týkají
vyúčtování dotace za volby do EP, dotace z Úřadu práce na VPP a úprav rozpočtu v jeho
položkách.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 516, 517 a 518
Pro 14 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č.36/6/ 09 :
ZM počtem 14 hlasů schvaluje rozpočtová opatření č. 516, 517 a 518

7. Různé
a)
Starosta seznámil ZM s žádostí firmy KEVOS o umožnění provedení přípojky VN na pozemku p.č.
259/1 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou a s návrhem úpravy výše příspěvku na veřejně prospěšné účely na 25 000,Kč na rok v souvislosti s umístěním fotovoltaické elektrárny.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje žádost firmy KEVOS o umožnění provedení přípojky V1 na pozemku p.č. 259/1 v k.ú. Rokytnice
nad Rokytnou a návrh úpravy výše příspěvku na veřejně prospěšné účely na 25 000,- Kč na rok v souvislosti
s umístěním fotovoltaické elektrárny.
Pro 14 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.36/7a/ 09 :
ZM počtem 14 hlasů schvaluje žádost firmy KEVOS o umožnění provedení přípojky V1 na pozemku p.č.
259/1 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou a návrh úpravy výše příspěvku na veřejně prospěšné účely na 25 000,Kč na rok v souvislosti s umístěním fotovoltaické elektrárny.
b)
Starosta seznámil ZM s provedenou kolaudací I. etapy výstavby kanalizace a ČOV a s jejím uvedením
do zkušebního provozu. Tento bude trvat 1 rok, během kterého bude probíhat postupné napojování jednotlivých
domů na stokovou síť. Po tuto dobu bude ČOV provozována obcí za technologického dohledu VAS, a.s. Třebíč.
V souvislosti s uvedením ČOV do provozu bude v následujícím období projednávána otázka zvýšení stočného na
příští rok. Pro podání kvalifikovaných informací občanům v souvislosti s napojováním na stokovou síť bude
pravděpodobně v měsíci listopadu uspořádána veřejná schůze za přítomnosti zástupců VAS, a.s. Třebíč.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí informace ke stavbě ČOV a kanalizace
Pro 14 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.36/7b/ 09 :
ZM počtem 14 hlasů bere na vědomí informace ke stavbě ČOV a kanalizace

c)
Starosta seznámil ZM s podáním žádosti o dotaci do MAS Podhorácko. Byla podána žádost o pořízení
technického zázemí pro pořádání společenských a sportovních akcí – velkoprostorové stany, stoly a lavičky a
plynové vytápění.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí informace o podání žádosti z MAS Podhorácko
Pro 14 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.36/7c/ 09 :
ZM počtem 14 hlasů bere na vědomí informace o podání žádosti z MAS Podhorácko
d)

ZM projednalo termín konání setkání seniorů a zajištění hudby

Starosta přečetl návrh na usnesení:

ZM schvaluje 28. Listopad 2009 jako termín setkání seniorů. Hudební doprovod zajistí skupina SAXBA1D
(1osek, Zerzánek, Muška, Mušková)
Pro 14 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.36/7d/ 09 :
ZM počtem 14 hlasů
skupina SAXBA1D

e)

schvaluje 28.listopad 2009 jako termín setkání seniorů. Hudební doprovod zajistí

Starosta informoval ZM o termínu konání předauditu hospodaření 19.10.2009

Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí termín konání předauditu
Pro 14 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.36/7e/ 09 :
ZM

počtem 14 hlasů bere na vědomí termín konání předauditu

f)
Starosta předložil ZM návrh dohody o využívání sokolovny pro potřeby výuky TV a kroužků pro ZŠ
v Rokytnici nad Rokytnou. Dohoda obsahuje využívání sokolovny v rozsahu 250 hodin za rok za cenu 30 000,Kč ( 120,- Kč/hod.)
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje dohodu o využití sokolovny pro potřeby ZŠ
Pro 14 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.36/7f/ 09 :
ZM počtem 14 hlasů schvaluje dohodu o využití sokolovny pro potřeby ZŠ

Starosta poděkoval za účast všem přítomným a zasedání ZM v 21:30 hod. ukončil.
Zápis vyhotovil Josef Herbrych dne 3.10.2009

……………………..
místostarostka

……………………
starosta

Ověřovatelé:

……………………………………….

……………………………………. .

