Zápis
z 24. zasedání zastupitelstva Městyse Rokytnice nad Rokytnou,
konaného dne 24. listopadu 2016 v 18:00 hodin
Zahájení zasedání zastupitelstva provedl v 18:00 hodin starosta městyse Antonín Novák.
Počet přítomných členů ZM:

8

Antonín Novák, Ing. Jaroslav Václavek, Petr Machovec, Radek Šulc, Jaroslav Machoň, Josef Herbrych,
Mgr. Jana Štefánková, od 18.10 Martin Špaček

Omluveni:

3 - Ing. Sylva Zerzánková, Ing. Stanislav Štork, Ing. Tomáš Dlouhý

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 Josefa Herbrycha a Ing. Jaroslava Václavka.
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.
9.
10.
11.

Zahájení
Informace a kontrola úkolů za uplynulé období
Žádost o odstranění kontejneru z pozemku p.č. 535/23
Žádost o finanční podporu charita Třebíč
Žádost o finanční podporu na výstavbu kabin 1. SK Rokytnice
Žádost o pronájem pozemku p.č. 137
Schválení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 535/26
Projednání úprav rozpočtového opatření
Schválení složení inventarizační komise
Různé
Závěr

Pro 7 - proti 0 - zdržel se 0

2. Informace a kontrola úkolů za uplynulé období
a) Žádost Českého svazu včelařů o finanční příspěvek – svaz místním včelařům nepřispívá, žádost
zamítnuta
b) Pozemek pod remízkem – úprava a využití členy Mysliveckého spolku
c) Územní plán – připraven k veřejnému projednání v lednu 2017
d) Mateřská škola – změna projektové dokumentace
e) Místní komunikace – Ing. Vidlák zpracuje pasport všech komunikací – bude podána žádost o dotaci
na úpravu silnice kolem sokolovny k ČOV
f) Pracovníci na VPP – do 30.10.2016, dokončena místnost v obecním stavení – sklad
g) Silnice u Štorků – vyspádována do zahrad

Zastupitelstvo bere na vědomí informace a kontrolu úkolů za uplynulé období.
18.10 hod. – dorazil Martin Špaček

3. Žádost o odstranění kontejneru z pozemku p.č. 535/23
Pan Felix Pál a paní Michaela Stloukalová poslali starostovi žádost o odstranění kontejnerů na tříděný
odpad, které jsou umístěny na obecním pozemku před jejich domem. V případě vybudování nových
kontejnerových stání se místo zvelebí – návrh na zamítnutí žádosti.
Pro 8 - proti 0 - zdržel se 0
Zastupitelstvo nesouhlasí s žádostí o odstranění kontejnerů na tříděný odpad z pozemku p.č. 535/23
a ukládá starostovi projednat věc s vlastníkem domu č.p. 204.

4. Žádost o finanční podporu charita Třebíč
Ředitel oblastní charity Třebíč Mgr. Petr Jašek zaslal starostovi žádost o finanční příspěvek na rok 2017.
Jedná se o příspěvek ve výši 53,- Kč/obyvatele. Celkový příspěvek by činil 46 000,- Kč.
Starosta: proběhlo i osobní jednání s Mgr. Jaškem, částka 46 000,- Kč je příliš vysoká, ale do příštího
rozpočtu navrhuje zvýšení na 20 000,- Kč
Josef Herbrych: Rozsah služeb poskytovaných Charitou Třebíč a jejich kvalita je na velmi vysoké úrovni.
Financování těchto služeb je prováděno ze strany státu, kraje a příspěvků od klientů. Na základě Zásad
Kraje Vysočina je určen i podíl ostatních prostředků, které si Charita musí opatřit z ostatních zdrojů,
tedy i jako dary obcí. V minulém roce byla k vyúčtování předložena tabulka s počtem občanů z naší

obce, kteří tyto služby využívali. V letošním roce zvolila Charita výpočet na občana ve výši 53,- Kč na
osobu, kde chybí jasný způsob, jak k této částce došli. Souhlasím však s tím, že je třeba podstatně zvýšit
příspěvek na sociální služby na navrhovanou částku 20 tis. Kč.
Pro 8 - proti 0 - zdržel se 0
Zastupitelstvo projednalo žádost Charity Třebíč o finanční příspěvek na rok 2017 a doporučuje
navýšení příspěvku na 20 000,- Kč v rozpočtu městyse na rok 2017 v sociální oblasti.

5. Žádost o finanční podporu na výstavbu kabin 1. SK Rokytnice
Organizace 1. SK Rokytnice poslala zastupitelstvu žádost o závazné schválení finančního příspěvku
800 000,- Kč na výstavbu sportovních kabin. Usnesení je třeba doložit k žádosti o dotaci.
Josef Herbrych: nejsem proti poskytnutí příspěvku na výstavbu kabin, žádost však nemá potřebné
náležitosti pro žádost o poskytnutí individuální dotace tak jak stanoví i směrnice obce. Upozornil jsem
starostu, že od května 2016, kdy jsme v zastupitelstvu schvalovali záměr poskytnutí příspěvku, měl
dostatek času, aby připravil konkrétní smlouvu, která bude řešit, za jakých podmínek a kdy poskytne
městys tyto prostředky. V souvislosti s touto dotací je nutno znát objem investic na příští rok tak, aby
tato poskytnutá částka neznemožnila realizaci jiných investičních akcí v obci. Upozornil jsem starostu,
že na plán investičních akcí jsem se dotazoval v měsíci květnu, kdy bylo starostou řečeno, že v roce 2016
bude realizována výstavba komunikace od sokolovny k Nové Ulici i bez poskytnuté dotace a znovu jej
žádám o sdělení, jaké investiční akce budou v roce 2017 realizovány.
Jana Štefánková: od posledního jednání zastupitelstva o této věci není známo, pro jakou variantu
stavby kabin se výbor 1. SK rozhodl. Do příštího jednání připravit zastupitelům přesnou a konečnou
verzi projektu stavby kabin.
Starosta: co se týče obecních investic, prozatím se vypracovávají projekty na budoucí investiční akce –
kanalizace, komunikace apod., na opravu komunikace u sokolovny se připravuje žádost o dotaci, i
ostatní proběhne pouze v případě, že vyjde dotace. Sportovní kabiny budou jednopodlažní budova se
sedlovou střechou za cca 6 200 000,- Kč.
Radek Šulc: bez souhlasného usnesení zastupitelstva nelze podat žádost o dotaci
Starosta: navrhuje schválit souhlasné usnesení – částka 800 000,- Kč se uvolní na základě
zastupitelstvem schválené smlouvy.
Josef Herbrych: hlasuje pro návrh pouze pod podmínkou, že do příštího jednání zastupitelstva starosta
připraví přehled obecních financí pro rok 2017.
Pro 8 - proti 0 - zdržel se 0
Zastupitelstvo schválilo účelovou mimořádnou finanční pomoc pro „1. SK Rokytnice nad Rokytnou,
z. s.“ ve výši 800 000,- Kč na výstavbu sportovních kabin dle schválené projektové dokumentace.

6. Žádost o pronájem pozemku p.č. 137
Paní Eva Zittová požádala zastupitelstvo o prodloužení nájemní smlouvy na pozemek p.č. 137 - 305m2,
který měla bezplatně v nájmu. Starosta navrhuje žádost schválit.
Pro 8 - proti 0 - zdržel se 0
Zastupitelstvo schválilo záměr pronájmu pozemku p.č. 137 o výměře 305 m2 a ukládá starostovi
připravit nájemní smlouvu.

7. Schválení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 535/26
Na minulém jednání byl schválen záměr pronájmu části pozemku p.č. 535/26 organizaci „1. SK
Rokytnice nad Rokytnou, z.s.“. Starosta připravil nájemní smlouvu, kterou předložil ke schválení.
Pro 8 - proti 0 - zdržel se 0
Zastupitelstvo schválilo nájemní smlouvu na pronájem části pozemku p.č. 535/26 o výměře 40 x 4 m,
tj. 160 m2 za účelem výstavby kabin „1. SK Rokytnice nad Rokytnou, z.s.“.

8. Projednání úprav rozpočtového opatření
RO č. 7, 8, 9 - Úprava v dotacích na VPP, volby, dotace na oslavy výročí hasičů, úpravy v § a položkách.
Zastupitelstvo bere na vědomí starostou schválená rozpočtová opatření.

9. Schválení složení inventarizační komise
Petr Machovec – předseda, Martin Špaček, Josef Herbrych, Ing. Stanislav Štork, Veronika Kašpárková
Pro 8 - proti 0 - zdržel se 0
Zastupitelstvo schválilo inventarizační komisi ve složení: předseda - Petr Machovec, Martin Špaček,
Josef Herbrych, Ing. Stanislav Štork a Veronika Kašpárková.

10. Různé
a) Žádost 1. SK Rokytnice nad Rokytnou o pronájem pozemku na hasičské dráze, v termínu 9. – 10. 6.
2017 zde budou pořádat festival Rokytná FEST. Pronájem od 6. 6. 2017 do 15. 6.2017.
Pro 8 - proti 0 - zdržel se 0

Zastupitelstvo schválilo pronájem pozemku pro pořádání festivalu Rokytná FEST 2017 v termínu od
6. 6. 2017 do 15. 6. 2017 pro organizaci „1. SK Rokytnice nad Rokytnou, z.s.“.

b) Žádost o individuální dotaci na soutěžní činnost - 1. SK Rokytnice nad Rokytnou - 75 000,- Kč
Pro 7 - proti 0 - zdržel se 1 (J. Herbrych)
Zastupitelstvo schválilo individuální dotaci na soutěžní činnost organizaci „1. SK Rokytnice nad
Rokytnou, z.s.“ na rok 2016 ve výši 75 000,- Kč.
c) Žádost o individuální dotaci na soutěžní činnost - Tělocvičná jednota Sokol Rokytnice - 16 000,- Kč
Pro 7 - proti 0 - zdržel se 1 (J. Herbrych)
Zastupitelstvo schválilo individuální dotaci na soutěžní činnost organizaci Tělocvičná jednota Sokol
Rokytnice na rok 2016 ve výši 16 000,- Kč.
Josef Herbrych: výhrada proti současnému poskytování příspěvků na opravy či úpravy sokolovny a
starých kabin. Upozornil jsem na to, že tyto žádosti o příspěvky nemají žádné podklady, z kterých se dá
zjistit rozsah nebo oprávněnost požadovaných oprav a příspěvků na ně. Tyto úpravy jsou dělány
nesystémově a bez rozmyslu (např. v sokolovně se vyměnila světla a vymalovalo se, ale už se neprovedlo
nové vedení pro el. zásuvky v přísálí, které je v nevyhovujícím stavu, jak se ukázalo hned následně při
setkání důchodců). Totéž platí i pro staré kabiny. V obou případech se nežádá o příspěvky z jiných zdrojů
nebo v případě podání žádosti o příspěvek z Fondu Vysočiny nejsou přiznány, což svědčí o nedostatečné
kvalitě těchto projektů. Poté jsou na tyto akce poskytovány příspěvky pouze z obecního rozpočtu bez
podílu dalších peněz z jiných zdrojů mimo obec. Rovněž jsem poukázal na zvláštnost situace, kdy si obě
organizace takto žádají obec o příspěvek na rekonstrukci svých objektů a současně poskytují dary a
finanční půjčky 1. SK pro realizaci fotbalových kabin.

d) Vánoční trhy a dostaveníčko na návsi - ve středu 21.12.2016, stánky zapůjčeny ze Starče, zajistí
starosta s V. Piálkem, obsluha stánků jako vloni
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o plánovaných vánočních trzích 21.12.2016 a dostaveníčka
na návsi.

e) Jana Štefánková
- zajistit opravu třetího WC v sokolovně
- na jaro 2017 naplánovat odstranění starých vývěsek pod lípami a navrhnout nové
f) Josef Herbrych
- uspořádat veřejná prostranství (např. kolem školy, pomník u radnice)
g) Martin Špaček – upozornil na nerovnost silnice u koupaliště
Zastupitelstvo bere na vědomí připomínky Jany Štefánkové, Josefa Herbrycha a Martina Špačka.

11. Závěr
Starosta ukončil jednání zastupitelstva v 19.15 hodin. Poděkoval všem přítomným za účast.
Termín příštího jednání zastupitelstva bude 15.12.2016 v 18.00 hodin.

Zapsala: Veronika Kašpárková
Zápis doplněn o připomínky Josefa Herbrycha v bodě 4, 5, 10 b-c.

Ověřovatelé zápisu:

Josef Herbrych

………………………………………………….

Ing. Jaroslav Václavek

………………………………………………….

