Zápis
z 21. zasedání zastupitelstva Městyse Rokytnice nad Rokytnou,
konaného dne 30. června 2016 v 19:00 hodin
Zahájení zasedání zastupitelstva provedl v 19:00 hodin starosta městyse Antonín Novák.
Počet přítomných členů ZM:

7

Antonín Novák, Ing. Jaroslav Václavek, Petr Machovec, Radek Šulc, Mgr. Jana Štefánková, Jaroslav
Machoň, Ing. Tomáš Dlouhý
V 19.45hod.dorazila Ing.Sylva Zerzánková

Omluveni:

Josef Herbrych, Martin Špaček, Ing. Stanislav Štork,

Hosté:

Mgr. Vladimír Halámek

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 Radka Šulce a Jaroslava Machoně.
Pro 7 - 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.
8.

Zahájení
Informace a kontrola úkolů za uplynulé období
Žádost prodeje části pozemku p.č. 818/1
Projednání žádosti na odkup pozemku p.č. 56/8
Projednání úprav rozpočtového opatření
Příprava srazu rodáků
Různé
Závěr

Pro 7 - proti 0 - zdržel se 0
Před samotným jednáním zastupitelstva se starosta rozloučil s odstupujícím ředitelem školy Mgr.
Vladimírem Halámkem. Poděkoval mu za vykonanou práci v ZŠ a MŠ Rokytnice nad Rokytnou, kde
působil sedm let, a předal mu věcný dárek.

2. Informace a kontrola úkolů za uplynulé období
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Probíhá jednání se společností Lesy ČR ohledně ceny za část pozemku LC Zámecká.
Dětský den na Březové – úspěšná akce, ve spolupráci s obcí Římov
Pozemek p.č. 820 – starosta se dohodl s p. Piálkem na parametrech pozemku, p. Piálek souhlasí
Jednání s ing. Holčapkem ohledně stavby nových kabin na fotbalovém hřišti, stavba bude
zasahovat do obecního pozemku → jednání o směně
Oprava mostku u RD č.p. 218 (p. Dlouhý) – s největší pravděpodobností bude třeba oslovit
stavební firmu
Proběhlo Setkání Rokytnic 2016 – Rokytnice „nad Vláří“
VPP – sečení trávy (v rámci možností), štěpkování, nátěry, dokončena výmalba budovy
Proběhla oprava místní komunikace „Tindlova ulička“
Probíhá finální dokončení projektové dokumentace na stavbu nové MŠ

Zastupitelstvo bere na vědomí informace a kontrolu úkolů za uplynulé období.

3. Žádost prodeje části pozemku p.č. 818/1
Starostovi byla doručena žádost společnosti Float invest s.r.o., zastoupená jednatelkou Gabrielou
Kirika, o odkoupení části pozemku p.č. 818/1. Po projednání ve stavební komisi 18.6.2016 starosta
navrhuje žádost neschválit.
Pro 7 - proti 0 - zdržel se 0
Zastupitelstvo neschvaluje žádost společnosti Float invest s.r.o. o odkoupení části pozemku p.č.
818/1.

4. Projednání žádosti na odkup pozemku p.č. 56/8
Paní Školařová doručila starostovi žádost na odkoupení pozemku p.č. 56/8, která byla již z roku 2009,
ale nedořešená. Starosta navrhuje žádost schválit a začít ji řešit.
Pro 7 - proti 0 - zdržel se 0
Zastupitelstvo schválilo záměr odkupu části pozemku p.č. 56/8 a pověřuje starostu projednáváním
této věci.

5. Projednání úprav rozpočtového opatření
Zastupitelstvo bere na vědomí starostou schválené rozpočtové opatření č. 2.

6. Příprava srazu rodáků
Dotazníky se jmény rodáků, kteří již v naší obci nebydlí, ale mohli by se setkání zúčastnit, občané
doručili do kanceláře úřadu, jedná se o ročník narození 1966 a starší. Po součtu všech osob (více než
300 osob), kteří by měli být pozváni, se zastupitelé dohodli, že z kapacitních důvodů se budou zvát
rodáci narození od roku 1960. Úřad městyse zajistí rozeslání pozvánek.
Zastupitelstvo bere na vědomí přípravu setkání rodáků v září 2016.

7. Různé
Pozemek p.č. 176/11 o výměře 796 m2 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou
Starosta předložil ke schválení ústní žádost manželů Trojanových ze dne 29.6.2016 o koupi
posledního stavebního pozemku v lokalitě Za Sitonou. Žádají zastupitelstvo o zrychlené projednání.
Pro 7 - proti 0 - zdržel se 0
Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku p.č. 176/11 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou manželům
Trojanovým za cenu 350,- Kč/m2.

8. Závěr
Starosta ukončil jednání zastupitelstva ve 20.00 hodin. Poděkoval všem přítomným za účast.
Termín příštího jednání zastupitelstva bude 25.8.2016

Zapsala: Veronika Kašpárková

Ověřovatelé zápisu:

Radek Šulc

………………………………………………….

Jaroslav Machoň

………………………………………………….

