Zápis
z 3. zasedání Zastupitelstva Městyse Rokytnice nad Rokytnou,
konaného dne 17.12.2014 v 18:00 hod.
Zahájení zasedání zastupitelstva provedl v 18:00 hodin starosta obce Antonín Novák.
Počet přítomných členů ZM: 8
Josef Herbrych, Antonín Novák, Mgr. Jana Štefánková, Petr Machovec, Ing. Tomáš Dlouhý,
Ing. Jaroslav Václavek, Ing. Sylva Zerzánková, Martin Špaček
Omluveni: 3
Radek Šulc, Jaroslav Machoň, 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 schopno se
usnášet.
Schválení programu jednání ZM a určení ověřovatelů:
Starosta přečetl navržený program jednání, požádal o jeho případné doplnění a vyzval k hlasování:
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
Jednání ZM se bude řídit tímto programem:
1. Zahájení
2. Informace a kontrola úkolů za uplynulé období
3. Schválení jednacího řádu zastupitelstva
4. Projednání žádosti TJ Sokol Rokytnice nad Rokytnou
5. Schválení rozpočtového opatření č. 508
6. Projednání rozpočtového provizoria na rok 2015
7. Projednání nabídky na rekonstrukci veřejného osvětlení
8. Projednání příspěvku na veřejně prospěšné akce na rok 2015
9. Projednání přípravy plánu rozvoje na 2015 – 2018
10. Různé
11. Závěr
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu Ing. Tomáše Dlouhého a Ing. Jaroslava Václavka
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
2. Informace a kontrola úkolů za uplynulé období
a) Starosta informoval o probíhajícím výběrovém řízení na dodavatele stavby zateplení obecního
úřadu.
b) Dále informoval o ukončení nájemní smlouvy dohodou a uznání dluhu za nájem za rok 2014,
které nájemce p. Vahiľa dne 11. 12. 2014 podepsal.
c) Starosta se dne 4. 12. 2014 zúčastnil elektronické dražby nemovitosti Rokytnice n. Rok. č.p.
87 na parcele 79/1. Nemovitost byla vydražena za 254 000,- Kč.

d) Informoval o jednání s firmou TOMIreko, s.r.o. Třebíč, která bude realizovat výstavbu poldru.
Byly předány všechny potřebné dokumenty a v současné době se připravují kupní smlouvy
s majiteli dotčených pozemků.
3. Schválení jednacího řádu zastupitelstva
Starosta navrhl úpravy jednacího řádu:
a) vypuštění slova - rada,
b) změna - zastupitelstvo se schází nejméně za dva měsíce,
c) vypuštění věty - Zasedání zastupitelstva obce se konají v územním obvodu obce.
p. Herbrych navrhl: 1. k bodu 3c. pracovní zasedání zastupitelstva by se měla konat vždy na území
obce. Návrh byl schválen 8 hlasy.
2. v §4 posunout odst. 4 a doplnit text. Písemné materiály budou zasílány el. poštou nejpozději 3 dny
před konáním zastupitelstva. Návrh byl schválen 8 hlasy
3. aby se zasedání zastupitelstva nahrávala a nahrávky byly archivovány. Návrh nebyl schválen: pro 2
(Herbrych J., Špaček M.), ostatní proti.
Jednací řád byl schválen.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
4. Projednání žádosti TJ Sokol Rokytnice nad Rokytnou
TJ Sokol Rokytnice nad Rokytnou požádala o informaci, jak byla řešena žádost o mimořádnou
podporu na opravu střechy sokolovny, kterou musela z důvodu havarijního stavu v roce 2014
zabezpečit. Základní oprava byla uhrazena z vlastních prostředků. Celkové náklady opravy střechy
činily 35 816,- Kč.
Pan Herbrych informoval, že žádost byla projednána na zasedání OZ dne ……..a byla zamítnuta. Na
tomto zastupitelstvu byla diskutována problematika finanční pomoci obce organizacím při větších
investičních nákladech organizací do zhodnocování svého majetku.
Zastupitelstvo se dohodlo na potřebnosti stanovení jasných pravidel při žádostech na investiční
pomoc a pověřilo pány Herbrycha a Nováka zpracováním návrhu těchto pravidel.
Pro 8 , proti 0, zdržel se 0
5. Schválení rozpočtového opatření č. 508
Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtového opatření č. 508. Jednalo se o dotace ÚP na VPP,
dotace Hasiči, doplatek za volby za rok 2014 a úpravy rozpočtu v § a položkách.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0

6. Projednání rozpočtového provizoria na rok 2015
Zastupitelstvo projednalo návrh a schválilo pravidla pro rozpočtové provizorium na rok 2015
z důvodu, že nejsou jasné některé důležité výdajové položky pro rok 2015. Měsíční výdaje do doby
schválení rozpočtu městyse na rok 2015 budou dosahovat max. 1/12 skutečných výdajů roku 2014.
Proto bude rozpočet na rok 2015 projednán na lednovém zastupitelstvu.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
7. Projednání nabídky na rekonstrukci veřejného osvětlení
Firma EKO Světla prezentovala svojí nabídku na výměnu svítidel veřejného osvětlení v naší obci.
Výměna svítidel by měla minimální vliv na finanční zatížení obecního rozpočtu. Náklady spojené
s výměnou svítidel by byly hrazeny z garantovaných úspor nových svítidel. Pan Martin Špaček
informoval o pasportu veřejného osvětlení v naší obci, kterému se ve spolupráci s firmou věnoval od
roku 2011- 2013. Výsledky tohoto pasportu, které poukazují na špatný, v některých místech až
havarijní stav, budou vyžadovat rychlou částečnou nebo úplnou rekonstrukci. Zastupitelstvo proto
navrhuje řešit výměnu svítidel po přijetí celkové koncepce rekonstrukce veřejného osvětlení se
stanovením si priorit v celé obci. Starosta byl pověřen jednat s firmou E-ON o možnosti spolupráce při
řešení tohoto problému a možnosti využití stávajících betonových sloupů k montáži nových svítidel.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
8. Projednání příspěvku na veřejně prospěšné akce na rok 2015
a) Žádost 1. SK Rokytnice na projekt “Sportovní ples“. Bylo schváleno 9.000,- Kč. tj. 50% z celkových
nákladů.
b) Žádost SDH Rokytnice na projekt „PLES SDH 2015“. Bylo schváleno 9.300,- Kč. tj. 50% z celkových
nákladů.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
9. Projednání přípravy plánu rozvoje na rok 2015 – 2018
Zastupitelstvo ukládá členům zastupitelstva připravit do příštího zasedání návrh hlavních úkolů priorit do programu rozvoje obce na roky 2015 -2018.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
10. Různé
10a. Schválení dohody o ukončení nájemní smlouvy na koupališti.
Dne 11.12.2014 byla podepsána dohoda o ukončení nájemní smlouvy na koupališti, zároveň byla
podepsána dohoda o uznání dluhu za rok 2014 v celkové výši 84 000,- Kč a pokuta z dlužené částky ke
dni 11.12.2014 činila 8.148,- Kč.
Zastupitelstvo se dále dohodlo pro vytvoření komise pro posouzení potřebnosti odkoupení
vytipovaného inventáře od pana Vahiľy.

Do komise byli navrženi p. Novák, Machovec, Herbrych
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
Na závěr zasedání bylo dořešeno organizační zabezpečení vánočních trhů a vánočního setkání u
stromečku.
Zasedání bylo ukončeno ve 20.00 hod.

Zapsala:

Ing. Zerzánková Sylva

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Tomáš Dlouhý
Ing. Jaroslav Václavek

