Zápis
z 22. zasedání zastupitelstva městyse Rokytnice nad Rokytnou,
konaného dne 25. srpna 2016 v 19:00 hodin
Zahájení zasedání zastupitelstva provedl v 19:00 hodin starosta městyse Antonín Novák.
Počet přítomných členů ZM: 9
Antonín Novák, Petr Machovec, Mgr. Jana Štefánková, Josef Herbrych, Ing. Stanislav Štork,
Ing. Tomáš Dlouhý, Ing. Sylva Zerzánková, Martin Špaček, Radek Šulc od 19:15,
Omluveni: Ing. Jaroslav Václavek a Machoň Jaroslav

1. Zahájení
Starosta Antonín Novák přivítal přítomné členy ZM a zahájil zasedání ZM.
Konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svolané a podle počtu přítomných členů ZM je
usnášeníschopné.

Schválení programu jednání ZM a určení ověřovatelů:
Starosta navrhl jako ověřovatele zápisu Mgr. Janu Štefánkovou a Ing. Sylvu Zerzánkovou.
Pro 8 - proti 0 - zdržel se 0
Starosta přečetl navržený program jednání, požádal o jeho případné doplnění a vyzval k hlasování.

Jednání ZM se bude řídit tímto programem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Informace a kontrola úkolů za uplynulé období
Žádost o zřízení věcného břemene na p. č. 818/1
Projednání úprav rozpočtového opatření
Příprava Srazu rodáků
Různé
Závěr

Pro 8 - proti 0 - zdržel se 0

2. Informace a kontrola úkolů za uplynulé období
a) Žádost spoluvlastníků o převod části pozemku 56/8 byla projednána na Katastrálním úřadu Třebíč,
bylo doporučeno a následně objednáno zaměření skutečného stavu dotčeného pozemku.
Pan Herbrych k uvedenému poznamenal, že geometrický plán je již několik let hotový, ale převodům
bránila dědická řízení atd. Starosta bude dále tuto situaci řešit.
b) Byla dokončena projektová dokumentace MŠ a v současné době se vyřizuje stavební povolení.
c) Byl vydán souhlas s odstraněním stavby budovy MŠ č. p. 280, Rokytnice nad Rokytnou.
d) Sdružení obcí pro plynofikaci vyřizuje poslední nepodepsaná věcná břemena.
e) Byla dokončena oprava školní jídelny, proběhla výměna hlavního elektrického sporáku a nátěr
laviček v MŠ. V ZŠ proběhla oprava dlažby na chodbě a podlahy ve 2. třídě.
f) Probíhá čištění kanalizace, kamerové zkoušky a znovu zpřístupnění zabetonovaných šachet na
úseku od MŠ na Sokolskou zahradu.
g) Probíhá výstavba chodníků v nové zástavbě Horní Dražka a úprava části cesty ke Žlabině.
h) Probíhá oprava kapličky na Veverce.
ch) VPP – péče o zeleň, sečení trávy u poldru, vyrovnávání terénu hlínou pro lepší sečení.
i) Poldr – v noci z 16. 8. na 17. 8. 2016 došlo neznámou osobou k přestřižení zámku u mříže stavidla
poldru a jeho vypuštění – předáno Policii ČR. Odpoledne 24. 8. 2016 - požár strniště a balíků slámy
na Profesoráku – SDH Rokytnice, Čáslavice + HZS Třebíč.
Zastupitelstvo bere na vědomí informace a kontrolu úkolů za uplynulé období.

3. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Jedná se o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 818/1 v k. u. Rokytnice nad Rokytnou, kde E.ON
Distribuce, a.s. provede umístnění distribuční soustavy-kabelové vedení s názvem „Rokytnice nad
Rokytnou Haklová: kabelová přípojka NN“, za jednorázovou náhradu v celkové výši 1000,- Kč bez
DPH.
Zastupitelstvo schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na p. č. 818/1
Pro 9 - proti 0 - zdržel se 0

4. Projednání úprav rozpočtového opatření č. 3
V úpravě rozpočtu se jedná – o dotace na VPP, dotace komunikace, dotace na sportoviště ZŠ a úprava
v § a položkách.
Zastupitelstvo bere na vědomí schválené rozpočtové opatření č. 3
Pro 9 - proti 0 - zdržel se 0

5. Příprava srazu rodáků 24. 9. 2016
- pozvánky rozneseny a rozeslány cca 300 rodákům (ročník 1961 a starší)
- je domluveno 7 panelů, které budou dány k dispozici ZŠ, MŠ a místním spolkům na prezentaci jejich
činnosti (info o vytvoření prezentace do spolků předají – fotbal - Šulc Radek, SDH - Špaček Martin,
stolní tenis - Zerzánková Sylva, TJ - Machovec Petr, myslivci - starosta sdělí Václavkovi J.)
- oběd domluven s pí. Filipskou z Čáslavic (100,- Kč/porce – řízek + br. salát), kuchařky z MŠ upečou
koláčky, káva, limo
- výroba placek se znakem městyse + rodáci -150 ks, placky pouze se znakem městyse – 180 ks
- prezence + výběr příspěvku – Sochnová, Kašpárková
- městys zajistí postavení stanu a setů za sokolovnou, v případě chladného počasí plynové lampy - J.
Štefánková
- výčep v sokolovně zajistí městys, výčep a gril ve stanu – Martin Špaček zjistí, zda obsadí hasiči a dá
vědět co nejdříve, popřípadě zajistí Petr Machovec
- na 24. 9. 2016 se omlouvají: Martin Špaček - oslava, Josef Herbrych - škola (dojede odpoledne)
- ozvučení – M. Špaček sdělil, že ozvučení provedou Horané
- ubrusy – starosta ve spolupráci se zaměstnankyněmi úřadu objedná nové ubrusy do sokolovny,
které budou používány na akce městyse a zapůjčovány i spolkům
- starosta sdělil, že bude otevřena ZŠ, MŠ, Horácké kovodružstvo, u pana Perničky zajištěn koňský
povoz
Zastupitelstvo bere na vědomí informace o přípravě srazu rodáků.
6. Různé
J. Štefánková – plánuje na 22. 10. 2016 zájezd do Horáckého divadla Jihlava na představení Adéla
ještě nevečeřela – 53 míst.
Starosta - odškodnění úrazu pana Rambouska na chodníku před sokolovnou ze dne 2. 1. 2016 - vše
řešeno prostřednictvím Ing. Smitala - zástupce České pojišťovny.
Zastupitelstvo bere na vědomí a souhlasí s postupem řešení přes právní oddělení ČP.
J. Herbrych – upozornil na špatný stav dětského hřiště za Sokolovnou.
Školská rada – za zřizovatele zůstávají Martin Špaček a Ing. Sylva Zerzánková.

7. Závěr
Starosta ukončil jednání zastupitelstva ve 20.10 hodin. Poděkoval všem přítomným za účast.
Termín příštího jednání zastupitelstva bude 15. 9. 2016
Zapsal: Petr Machovec

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Jana Štefánková ………………………………………………….
Ing. Sylva Zerzánková ………………………………………………….

