Zápis
z 2. zasedání Zastupitelstva Městyse Rokytnice nad Rokytnou
konaného dne 27.11.2014 v 18.00 hod.
Zahájení zasedání zastupitelstva provedl v 18.00 hodin starosta obce Antonín Novák.
Počet přítomných členů ZM: 11
Josef Herbrych, Antonín Novák, Mgr. Jana Štefánková, Radek Šulc, Petr Machovec, Jaroslav Machoň,
Ing. Stanislav Štork, Ing. Tomáš Dlouhý, Ing. Jaroslav Václavek, Ing. Sylva Zerzánková, Martin Špaček
1. Zahájení
Starosta Antonín Novák přivítal přítomné členy ZM a zahájil zasedání ZO.
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 11, proti 0, zdržel se 0

Jednání ZM se bude řídit tímto programem:
1. Zahájení
2. Informace a kontrola úkolů za uplynulé období
3. Projednání smlouvy na svoz TDO s panem Ferklem
4. Vyúčtování příspěvků na veřejně prospěšné akce za r. 2014
5. Doplnění volby výborů
6. Volba členů hodnotící komise
7. Stanovení odměn za výkon funkcí neuvolněným členům zastupitelstva
8. Projednání rozpočtového opatření
9. Změny v žádostech o podporu veřejně prospěšných projektů
10. Schválení inventarizační komise
11. Schválení členů školské komise
12. Projednání dražby nemovitosti v Rokytnici nad Rokytnou č.p. 87
13. Projednání smlouvy o dodávce stavebních prací na výstavbu POLDRU
14. Projednání žádosti MŠ Markvartice o finanční dar
15. Určení zástupce ke spolupráci při pořízení Územního planu
16. Projednání žádosti Oblastní charity Třebíč
17. Projednání žádosti o kácení stromů
18. Projednání o obnovení prázdninového spoje na lince 790431
19. Různé.
20. Závěr
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu pana Radka Šulce a pana Jaroslava Machoně.
Pro 11, proti 0, zdržel se 0

2. Informace a kontrola úkolů za uplynulé období
Starosta informoval o předání funkce s panem Herbrychem. Dále informoval o probíhající přípravě
výběrového řízení na dodavatele stavby zateplení obecního úřadu a dalších probíhajících činnostech.
3. Svoz tuhého odpadu
Starosta seznámil přítomné s navrženou smlouvou, kde došlo k navýšení o 30 Kč,- současné částky.
Pro 11, proti 0, zdržel se 0
4. Vyúčtování příspěvků na veřejně prospěšné akce za r.2014
K vyúčtování byly předloženy smlouvy:
SDH Rokytnice nad Rokytnou na částku 13.450,- Kč.
Tělovýchovná jednota Sokol Rokytnice nad Rokytnou

- Sportuje celá rodina 5.000,- Kč
- Vybavení posilovny 8.267,- Kč

Pro 11, proti 0, zdržel se 0
5. Doplnění volby výborů
Doplnění výborů:
Finanční výbor - Martin Kostelník a Jan Chromý
Kontrolní výbor - Radek Šulc a Jaroslav Machoň
Dále byly zřízeny:
Stavební výbor – předseda Ing. Stanislav Štork, členové Ing. Tomáš Dlouhý, Ing. Jaroslav Václavek
Výbor pro kulturní a sociální záležitosti – předseda: Mgr. Jana Štefánková, členové: Ing. Sylva
Zerzánková, Pavla Haklová, Milena Blažková.
Pro 11, proti 0, zdržel se 0
6. Volba členů hodnotící komise
Do komise pro hodnocení projektu Energetická úspora pro objekt domu služeb v Rokytnici nad
Rokytnou byli navrženi jako členové - J. Herbrych, A. Novák, Ing. S. Štork, P. Machovec, Ing. E.
Hállová, jako náhradníci byli navrženi Ing. T. Dlouhý, Ing. V. Václavek, L. Sochnová, R. Šulc, Ing. J.
Halamíček.
Pro 11, proti 0, zdržel se 0

7. Stanovení odměn za výkon funkcí neuvolněným členům zastupitelstva
Starosta předložil návrh odměn neuvolněným členům zastupitelstva, přibližně ve stejné výši jako
v okolních obcích. Návrh na měsíční odměnu místostarosty 6000 – 7.000,- Kč. Odsouhlaseno 6.500,Kč. Předsedům výborů navržena měsíční odměna 500 - 600,- Kč. Odsouhlaseno 550,- Kč. Ostatním
členům zastupitelstva navržena roční odměna 600 - 1.200,- Kč. Schváleno zakoupení věcného daru
v hodnotě do 1.000,- Kč.
Pro 11, proti 0, zdržel se 0
8. Projednání rozpočtového opatření
Starosta přednesl návrh na rozpočtové opatření č. 507 z kraje Vysočina, které se týkalo dotace na les
v celkové částce 14.360,- Kč a dotace na VPP od ÚP Třebíč.
Pro 11, proti 0, zdržel se 0
9. Změny v žádostech o podporu veřejně prospěšných projektů
Byly projednány tyto změny ve Směrnici žádostí o podporu veřejně prospěšných akcí:
- v žádostech, kde rozhodovala dříve Rada Městyse Rokytnice nad Rokytnou, bylo nahrazeno slovem
zastupitelstvo městyse
- aby žádosti bylo možné podávat 4x ročně, místo 2x ročně
- aby u přijatelných nákladů byla možnost uplatňovat náklady na startovné a odměny rozhodčím a u
uznatelných nákladů na propagační předměty bylo doplněno, které souvisí s pořádanou akcí
- nebude brán zřetel na žádosti podané po termínu
Pro 11, proti 0, zdržel se 0
Byla diskutovaná oblast trvalé bydliště u pravidelné soutěžní činnosti. Bylo schváleno: Příspěvek se
poskytuje na registrované soutěžící, kteří reprezentují městys Rokytnice nad Rokytnou.
Pro 6, proti 5, zdržel se 0.
10. Schválení inventarizační komise
Do inventarizační komise byli navrženi:
- Herbrych Josef, Machovec Petr, Ing. Štork Stanislav, Ing. Dlouhý Tomáš, Ing. Zerzánková Sylva
Pro 11, proti 0, zdržel se 0
11. Schválení členů školské komise
Do školské komise byli navrženi - Ing. Sylva Zerzánková, Martin Špaček.
Pro 11, proti 0, zdržel se 0

12. Projednání dražby nemovitosti v Rokytnici nad Rokytnou č.p. 87
Jedná se o starou nemovitost č.p. 87 vedle obecní stodoly s přilehlým dvorkem. Nemovitost je přes
20 let neobydlena a dvorek je zarostlý náletovou zelení. Z důvodu, že nemovitost sousedí s obecní
stodolou, plánuje se s jejím využitím na technické zázemí obce. Vyvolávací cena nemovitosti je
120 000,- Kč, odhadní cena 180 000,- Kč. Max. cena ze strany obce Rokytnice byla stanovena na
254 000,- Kč.
Hlavní důvodem stanovení max. částky bylo, jak upozornil p. Herbrych, že parcela s nemovitostí se
nachází pro obec na strategickém místě a její koupí dojde k propojení dražené nemovitosti s obecní
stodolou. Obec bude mít k dispozici ve středu obce dvůr a tím pádem technické zázemí pro vozový
park, stavební materiál aj.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
a) Účast městyse na dražbě nemovitosti Rokytnice n. Rok. č.p. 87 na parcele 79/1.
b) Jako statutárního zástupce městyse Rokytnice n. Rok. Pro elektronickou dražbu uvedené
nemovitosti starosty pana Antonína Nováka.
c) Stanovuje max. částku dražené nemovitosti na 254 000,-Kč.
Pro 11, proti 0, zdržel se 0

13. Projednání smlouvy o dodávce stavebních prací na výstavbu poldru
Zastupitelstvo projednalo a schválilo Smlouvu o dodávce stavebních prací, uzavřenou ve smyslu §
25/86 a násl. OZ č. 89/2012 Sb. v platném znění s firmou TOMIreko, s.r.o. Třebíč na výstavbu poldru.
Do konce roku 2014 bude předáno staveniště.
Pro 11, proti 0, zdržel se 0
14. Projednání žádosti MŠ Markvartice o finanční dar
Zastupitelstvo projednalo a bez připomínek schvaluje finanční dar pro MŠ Markvartice ve výši 1.500,Kč na nákup hraček. Jedná se o 500,- Kč na dítě (3 děti z Rokytnice nad Rokytnou).
Pro 11, proti 0, zdržel se 0
14. Určení zástupce ke spolupráci při pořízení Územního plánu
Zastupitelstvo schvaluje jako zástupce určeného ke spolupráci při pořizování územního plánu
městyse Rokytnice nad Rokytnou starostu pana Antonína Nováka.
Pro 11, proti 0, zdržel se 0
15. Projednání žádosti Oblastní charity Třebíč
Zastupitelstvo schvaluje finanční podporu pro Oblastní charitu Třebíč ve výši 5.000,- Kč.
Pro 11, proti 0, zdržel se 0

17. Projednání žádosti o kácení stromů
Zastupitelstvo projednalo návrhy na prořezání a kácení asi 50 starých a nemocných stromů za
hřbitovem, dvou třešní vedle nemovitosti pana Vítězslava Klusáčka a jednoho javoru na rohu obecní
stodoly, kde kořeny i samotný kmen stromu zasahují do základu a samotného zdiva stodoly.

18. Projednání o obnovení prázdninového spoje na lince 790431
Zastupitelstvo projednalo žádost o opětovné projednání žádosti o zavedení prázdninového spoje na
lince č. 790431 Třebíč – Římov na spoj č. 1 s odjezdem z Třebíče v 5.35 hod. Tento spoj je veden jako
spoj školní, proto jezdí a je hrazen pouze ve školním roce Krajem Vysočina. Předpokládaná výše ztráty
je za dva měsíce 20 000,-Kč. Zastupitelé jsou ochotni schválit přiměřený příspěvek za předpokladu, že
se na spolufinancování zapojí i všechny okolní obce, kterých se to týká. Zastupitelstvo proto pověřilo
jednáním s ostatními obcemi starostu pana Nováka.
Pro 11, proti 0, zdržel se 0
19. a) Nájemné na koupališti
Starosta informoval o situaci na koupališti. Nájemce pan Vahiľa neuhradil za rok 2014 ani jednu
splátku nájemného. Dle nájemní smlouvy měla být uhrazena 1. splátka k 15.1.2014, druhá
k 15.4.2014, třetí k 15.7.2014. K 15.10.2014 mělo být dle smlouvy uhrazeno nájemné za celý rok
2014. Dne 29.9.2014 byl pan Vahiľa písemně upozorněn na vznikající dluh na nájemném, který
k 27.11.214 dosud neuhradil. Při návštěvě ÚM dne 27.11.2014 informoval, že hodlá nájemní smlouvu
ukončit asi dohodou k 1.1.2015 a dluh vůči městysu hotově uhradí.
Zastupitelstvo pověřuje starostu jednáním s panem Marianem Vahiľou
- o uhrazení dlužné částky za rok 2014
- o ukončení nájemní smlouvy k celým objektům na pozemku p.č. 288, 384/1, 384/2 a 535/43
v areálu koupaliště, a to na základě čl. II odst. 2b nebo dohodou čl.II odst. 4a
Pro 11, proti 0, zdržel se 0
19. b) Příspěvek na vánoční trhy pro ZŠ
Zastupitelstvo schvaluje, tak jak každoročně, příspěvek na MTZ vánočních trhů pro ZŠ 1.000,- 1.500,- Kč.
Pro 11, proti 0, zdržel se 0
19. c) Návštěvy jubilantů
Členové zastupitelstva projednali návštěvy našich občanů při životním jubileu a bylo dohodnuto, že
do návštěv se dle rozpisu zapojí všichni členové zastupitelstva.
Zastupitelstvo ukládá všem členům zastupitelstva osobní účast při návštěvách jubilantů dle rozpisu.
Termín průběžně.
Pro 11, proti 0, zdržel se 0

19. d) Příspěvek do tomboly
Z důvodu nastavení stejných podmínek při podpoře tradičních akcí, na který se pořádá tombola,
navrhl starosta stanovit jednotný dárkový balíček v hodnotě 500,- Kč.
Pro 11, proti 0, zdržel se 0

19. e) Zaměstnanci na VPP
Starosta informoval o ukončení pracovních poměrů pracovníků na VPP a návrh zaměstnat na
zkušební dobu jednoho měsíce dlouhodobě nezaměstnaného pana Františka Rambouska. Proti
tomuto návrhu se postavil pan Herbrych, který konstatoval negativní zkušenosti s panem
Rambouskem, kterého se pokoušel v minulosti již několikrát neúspěšně zaměstnat.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí přijetí pana Františka Rambouska na VPP na měsíc prosinec 2014.
19. f) Příspěvek do Mikroregionu Podhůří Mařenky
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek 10,- Kč na obyvatele do Mikroregionu Podhůří Mařenky.
Pro 11, proti 0, zdržel se 0
19. g) Smlouva o zřízení věcného břemene
Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene s RVE Gas Net,s.r.o.
Pro 11, proti 0, zdržel se 0
Starosta ukončil jednání zastupitelstva ve 21,15 hod. Poděkoval všem přítomným za účast. Termín
příštího zastupitelstva byl stanoven na 17.12.2014.

Zapsala: Ing. Zerzánková Sylva

Ověřovatelé zápisu:
Machoň Jaroslav ……………………………………
Šulc Radek ……………………………………………..

