Zápis
z 25. zasedání zastupitelstva Městyse Rokytnice nad Rokytnou,
konaného dne 15. prosince 2016 v 18:00 hodin
Zahájení zasedání zastupitelstva provedl v 18:00 hodin starosta městyse Antonín Novák.
Počet přítomných členů ZM:
Antonín Novák, Ing. Jaroslav Václavek, Petr Machovec, Radek Šulc, Jaroslav Machoň, Ing. Sylva
Zerzánková, Ing. Tomáš Dlouhý, Mgr. Jana Štefánková (18:00 – 18:40), Martin Špaček od 18:25

Omluveni: Josef Herbrych, Ing. Stanislav Štork

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 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. Zahájení
2. Informace a kontrola úkolů za uplynulé období
3. Žádost SDH Rokytnice o schválení pořízení projektové dokumentace rekonstrukce hasičské
zbrojnice
4. Žádost o finanční podporu nemocnice Třebíč
5. Schválení postoupení pohledávky
6. Schválení pasportu místních komunikací
7. Informace o schválených úpravách rozpočtového opatření
8. Projednání rozpočtového provizoria na rok 2017
9. Různé
10. Závěr
Pro 8 - proti 0 - zdržel se 0

2. Informace a kontrola úkolů za uplynulé období
a) kontejnery – starosta projednal s pí. Stloukalovou a p. Pálem nesouhlasné stanovisko ohledně
umístění kontejnerů před jejich domem - domluveno, že místo bude upraveno
b) byla předána závěrečná monitorovací zpráva na komunitní kompostárnu Rokytnice n. R.
c) byla odeslaná žádost na rekonstrukci dětského hřiště
d) proběhlo závěrečné jednání s panem Průšou a pracovníky VAK Třebíč před konečnou podobou
projektové dokumentace na oddělenou kanalizaci
e) připravena žádost o dotaci na komunikaci od Sokolovny, chybí pouze schválený pasport komunikací,
který je už vypracovaný Ing. Vidlákem
f) Ing. Vidlák připravuje projektovou dokumentaci na spodní Dražka
g) proběhlo jednání na životním prostředí ohledně neprodloužení vypouštění odpadních vod do
Rokytné
h) proběhne výměna plynového kotle ve škole, zajistí revizní technik
i) proběhlo jednání s Tělocvičnou jednotou – do konce roku zajistí kryty bočních světel v sokolovně, a
v r. 2017 dokoupí židle do počtu 150
j) 2.12.2016 proběhl předaudit hospodaření – bez závad
Zastupitelstvo bere na vědomí informace a kontrolu úkolů za uplynulé období.

3. Žádost SDH Rokytnice o schválení pořízení projektové dokumentace rekonstrukce hasičské
zbrojnice
Pro 8 - proti 0 - zdržel se 0
Zastupitelstvo schválilo pořízení projektové dokumentace na rekonstrukci hasičské zbrojnice.

4. Žádost o finanční podporu nemocnice Třebíč
Pro 9 - proti 0 - zdržel se 0
Zastupitelstvo projednalo žádost o finanční podporu nemocnice Třebíč a doporučuje případně zařadit
do rozpočtu 2017.

5. Schválení postoupení pohledávky
Pro 9 - proti 0 - zdržel se 0
Zastupitelstvo schválilo postoupení pohledávky dluhu pana Františka Vinopala na postupníka
PONTUS ENERGY s.r.o. Třebíč.

6. Schválení pasportu místních komunikací
Pro 8 - proti 0 - zdržel se 0
Zastupitelstvo schválilo pasport komunikací Městyse Rokytnice nad Rokytnou a rozhodnutí o
zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace.

7. Informace o schválených úpravách rozpočtového opatření
Úprava v § a položkách.
Zastupitelstvo bere na vědomí starostou schválená rozpočtová opatření.
Pro 8 - proti 0 - zdržel se 0

8. Projednání rozpočtového provizoria na rok 2017
Pro 8 - proti 0 - zdržel se 0
Zastupitelstvo schválilo pravidla pro rozpočtové provizorium na rok 2017, kdy měsíční výdaje do doby
schválení rozpočtu městyse na rok 2017 budou dosahovat max. 1/12 skutečných výdajů roku 2016.

9. Různé
a) nové kabiny – na ZM se dostavil pan Ondřej Novák ohledně podání upřesňujících informací
k výstavbě nových fotbalových kabin – předložil k nahlédnutí plány a pohledy, bude se jednat o
jednopatrovou budovu s možností budoucího využití podkroví, současný rozpočet je 6 634 000,- Kč,
koncem listopadu byla podána žádost o dotaci – dotace až 60%.
Zastupitelstvo bere na vědomí informace 1. SK Rokytnice nad Rokytnou ohledně výstavby nových
kabin.
b) Petr Machovec předložil výpočet finanční podpory na pravidelnou sportovní činnost na rok 2017,
která vychází ze soutěžní činnosti za rok 2016 – 1. SK a TJ dle rozlosování, SDH – dle písemného
sdělení p. Chaloupky (požární sport) a p. Machoně (TFA)
Zastupitelstvo bere na vědomí výpočet finanční podpory na pravidelnou sportovní činnost na rok
2017.
c) vánoční trhy – středa 21.12.2016, stánky v sokolovně budou postaveny v úterý, svařák – víno
koupeno, várnice zajistí Novák, prodej v sokolovně Špaček, Herbrych, výdej při koledách Václavek,
Dlouhý, grilované klobásy – SDH, výčep v sokolovně – TJ

10. Závěr
Starosta ukončil jednání zastupitelstva v 19:10 hodin. Poděkoval všem přítomným za účast.
Termín příštího jednání zastupitelstva bude 26.1.2017 v 18.00 hodin.

Zapsal: Petr Machovec

Ověřovatelé zápisu:

Radek Šulc

………………………………………………….

Jaroslav Machoň

………………………………………………….

