Zápis
z 23. zasedání zastupitelstva Městyse Rokytnice nad Rokytnou,
konaného dne 27. října 2016 v 18:00 hodin
Zahájení zasedání zastupitelstva provedl v 18:00 hodin starosta městyse Antonín Novák.
Počet přítomných členů ZM:

10

Antonín Novák, Ing. Jaroslav Václavek, Petr Machovec, Radek Šulc, Jaroslav Machoň, Ing. Tomáš
Dlouhý, Ing. Sylva Zerzánková, Josef Herbrych, Ing. Stanislav Štork, Martin Špaček od 18:10

Omluveni:

Mgr. Jana Štefánková

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 Ing. Jaroslava Václavka a Ing. Tomáše Dlouhého.
Pro 9 - 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.
9.
10.
11.

Zahájení
Informace a kontrola úkolů za uplynulé období
Žádost o finanční dar pro MŠ Markvartice
Žádost o finanční podporu ZO ČSV Třebíč
Záměr převodu pozemku p.č. 968
Žádost o individuální dotaci z rozpočtu městyse
Projednání úprav rozpočtového opatření
Jmenování členů výběrové komise pro investiční akce 2017
Příprava setkání seniorů
Různé
Závěr

Pro 9 - proti 0 - zdržel se 0

2. Informace a kontrola úkolů za uplynulé období
a) Setkání rodáků – starosta poděkoval všem, co se podíleli na přípravě a zdárném průběhu setkání
rodáků 2016, příště setkání směřovat spíše do letního období s možností využití venkovního prostředí
kvůli malé kapacitě sokolovny.
b) Proběhlo jednání s krajskou správou údržby silnic ohledně silnice od kostela směrem k Veverce –
kanalizace, chodníky, silnice, plánováno na 2018-2019. Harmonogram bude dohodnut na spol.
jednání na začátku roku 2017.
c) Podaná žádost na MŽP – kontejnerová stání.
d) Dokončena oprava kapličky na Veverce, provedeno vyúčtování.
e) Proběhlo čištění lesa (remízek nad koupalištěm) pracovníky VPP, plánuje se zde zalesnit paseka
(listnáče i jehličnany). P Herbrych poznamenal, že by bylo potřeba prořezat spodní část remízku.
f) Dětské hřiště – bude provedena výměna prvků na stávající ploše podle připravovaného projektu.
g) Dodělává se stavební povolení na školku.
h) Oprava místní komunikace od sokolovny k bytovkám – bude podána žádost o dotaci, od letošního
roku je třeba k žádosti pasport, dohodnuto s Ing. Vidlákem. Termín pro podání žádosti do 15.1.2017.
Zastupitelstvo bere na vědomí informace a kontrolu úkolů za uplynulé období.

3. Žádost o finanční dar pro MŠ Markvartice
MŠ Markvartice navštěvuje jedno dítě z Rokytnice.
Pro 10 - proti 0 - zdržel se 0
Zastupitelstvo schvaluje finanční dar pro MŠ Markvartice v částce 1.000,-Kč.

4. Žádost o finanční podporu ZO ČSV Třebíč
Starosta zjistí u místních včelařů bližší informace do příštího zasedání ZM.
Pro 10 - proti 0 - zdržel se 0
Zastupitelstvo odložilo projednání žádosti o finanční podporu ZO ČSV Třebíč.

5. Záměr převodu pozemku p.č. 968
Jedná se o pozemek okolo bývalé prodejny průmyslového zboží.
Pro 10 - proti 0 - zdržel se 0
Zastupitelstvo schvaluje záměr převodu pozemku p.č. 968 na Městys Rokytnice nad Rokytnou.

6. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu městyse
Tělovýchovná jednota Rokytnice nad Rokytnou – rekonstrukce sociálního zařízení ve starých
kabinách, odpady, dlažba. Náklady na realizaci 30.000,-Kč, žádost o dotaci na 15.000,-Kč.
Pro 9 - proti 0 - zdržel se 1 (Herbrych)
Zastupitelstvo schvaluje individuální dotaci Tělovýchovné jednotě Rokytnice nad Rokytnou
v částce 15.000,-Kč.

Tělocvičná jednota Rokytnice nad Rokytnou – žádost o částečnou úhradu na opravu stropu
v přísálí sokolovny, vymalování a výměnu svítidel.
Pro 9 - proti 0 - zdržel se 1 (Herbrych)
Zastupitelstvo schvaluje individuální dotaci Tělocvičné jednotě Rokytnice nad Rokytnou v částce
18.000,-Kč.

Myslivecký spolek Rokytnice nad Rokytnou – žádost na částečnou úhradu spojenou s pořádáním
kulturní akce Poslední leč.
Pro 10 - proti 0 - zdržel se 0
Zastupitelstvo schvaluje individuální dotaci Mysliveckému spolku Rokytnice nad Rokytnou
v částce 12.000,-Kč.

Rybářský spolek Rokytnice nad Rokytnou – žádost o úhradu nákladů na provápnění vodní plochy
v částce 5.000,-Kč – návrh na zamítnutí žádosti.
Pro 10 - proti 0 - zdržel se 0
Zastupitelstvo zamítá individuální dotaci Rybářskému spolku Rokytnice nad Rokytnou.

7. Projednání úprav rozpočtového opatření
č. 4 - Dotace VPP, převod dotace na ZŠ, úprava v § a položkách
č. 5 - Dotace na úpravy komunikací
č. 6 - Dotace VPP, úprava v § a položkách
Pro 10 - proti 0 - zdržel se 0
Zastupitelstvo bere na vědomí starostou schválená rozpočtová opatření č. 4, 5, 6.

8. Jmenování členů výběrové komise pro investiční akce 2017
Pro připravované investiční akce v roce 2017 se navrhují členové výběrové komise:
Ing. Tomáš Dlouhý, Ing. Jaroslav Václavek, Ing. Stanislav Štork, Antonín Novák, Libuše Sochnová.
Pro 10 - proti 0 - zdržel se 0
Zastupitelstvo schvaluje členy výběrové komise pro investiční akce na rok 2017.

9. Příprava setkání seniorů
Termín 12.11.2016, sokolovna je zajištěna, hudba p. Nosek, nákup občerstvení zajistí pí.
Sochnová a pí. Kašpárková, příprava sálu 11.11.2016 od 18:00, šenk-Dlouhý, Šulc, kořalka:
Špaček, Machoň, káva: Štefánková, Zerzánková, pozvánky roznést a počty nahlásit do 7.11.2016.
Zastupitelstvo bere na vědomí informace o připravovaném setkání seniorů.

10. Různé
a) Žádost pana Karla Ošmery, aby jako statutární zástupce pobočky Klubu labužnických pohodářů, IČ:
27033732 mohl v prostorách daných smlouvou mezi Městysem Rokytnice nad Rokytnou a Karlem
Ošmerou ze dne 23.3.2016, výhradně provozovat pobočku KLP s názvem: „Klub plavců a šipkařů
Na Koupališti“ v rámci platné legislativy o spolcích a sdruženích. Termín zahájení činnosti klubu je
1.12.2016.
Pro 10 - proti 0 - zdržel se 0
Zastupitelstvo schvaluje žádost pana Karla Ošmery, výhradně provozovat pobočku KLP
s názvem: „Klub plavců a šipkařů Na Koupališti“ v rámci platné legislativy o spolcích a
sdruženích. Termín zahájení činnosti klubu je 1.12.2016.

b) Pronájem části pozemku 535/26
Pro 10 - proti 0 - zdržel se 0
Zastupitelstvo schvaluje záměr dlouhodobého pronájmu nebo prodeje části pozemku 535/26 o
rozloze 40 x 4 m o celkové výměře 160 m2.
c) Zápis do obecní kroniky za rok 2015
Pro 10 - proti 0 - zdržel se 0
Zastupitelstvo schvaluje zápis do obecní kroniky za rok 2015.
d) Žádost o výjimku z počtu dětí ve třídě MŠ
Pro 10 - proti 0 - zdržel se – 0
Zastupitelstvo schvaluje výjimku z počtu dětí ve třídě, kterou stanovuje vyhláška č. 14/2005 Sb.
na rok 2016/2017, na počet 25 dětí ve třídě.
e) Vánoční trhy – středa 21.12.2016
f) Díra na vápno na školní zahradě – zbořené překlady, díru nezavážet, p. Štork zjistí skutečný stav, p.
Herbrych navrhuje v budoucnu využít na dešťovou vodu.
g) Novátor projevil zájem o odkup církevního pozemku, na kterém je studna u bytovky č. 239 –
městys není proti.
h) Myslivecký spolek Rokytnice nad Rokytnou – záměr pronájmu části pozemku nad poldrem na
zřízení zvěřního políčka.
i) Dotaz p. Herbrycha na územní plán – dle sdělení Mgr. Dočekalové bude připraven k projednání
v listopadu

11. Závěr
Starosta ukončil jednání zastupitelstva v 19:30 hodin. Poděkoval všem přítomným za účast.
Termín příštího jednání zastupitelstva bude 24.11.2016.
Zapsal: Machovec Petr
Ověřovatelé zápisu:

Ing. Jaroslav Václavek

………………………………………………….

Ing. Tomáš Dlouhý

………………………………………………….

