Zápis
z 5. zasedání Zastupitelstva Městyse Rokytnice nad Rokytnou,
konaného dne 29.1.2015 v 18:00 hod.
Zahájení zasedání zastupitelstva provedl v 18:00 hodin starosta městyse Antonín Novák.
Počet přítomných členů ZM:

10

Antonín Novák, Petr Machovec, Ing. Tomáš Dlouhý, Josef Herbrych, Martin Špaček, Mgr. Jana
Štefánková, Ing. Stanislav Štork, Radek Šulc, Ing. Jaroslav Václavek, Ing. Sylva Zerzánková
Omluveni:

1

Jaroslav Machoň

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 přečetl navržený program jednání, požádal o jeho případné doplnění a vyzval k hlasování:

Pro 10 - proti 0 - zdržel se 0

Jednání ZM se bude řídit tímto programem:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení
Informace a kontrola úkolů za uplynulé období
Projednání pronájmu pozemku č. 122/10
Schválení prodloužení stavebního povolení na úpravu komunikace U Sokolovny
Program obnovy venkova Vysočiny 2015
Projednání současného stavu a příprava pronájmu koupaliště
Projednání plánu investičních priorit rozvoje obce na roky 2015 – 2018
Vyúčtování příspěvku na veřejně prospěšné akce za rok 2014
Různé
Závěr

Starosta navrhl za ověřovatele zápisu Radka Šulce a Mgr. Janu Štefánkovou
Pro 10 - proti 0 - zdržel se 0

2. Informace a kontrola úkolů za uplynulé období
a) Starosta poděkoval všem členům zastupitelstva za pomoc s vánočními trhy
b) Informoval o předávání koupaliště a uhrazení dluhu formou odkoupení části inventáře
Návrhy zastupitelstva:
-

-

-

cena za židle 500,- Kč - pro 8, proti 2 (Josef Herbrych, Antonín Novák)
započítat:
1. penále do 29.1.2015
2. 50% penále
3. odpustit penále – pro 10, proti 0
započítat:
1. náklady na vymalování 50%
2. odpustit náklady za vymalování – pro 9, proti 1 (Petr Machovec)
započítat cenu za volejbalové hřiště
1. 3 000,- Kč
2. 0,- Kč
3. 5 000,- Kč – pro 10, proti 0

Pokud bude p. Vahiľa souhlasit s cenou za volejbalové hřiště a cenou za židle  výsledná cena
97 220,- Kč, nebude mu účtováno penále  obec p. Vahiľovi doplatí 13 220,- Kč.
c) Informoval o předání staveniště poldru na Dražkách, jednání s ADW o úhradě škod na dotčených
pozemcích. V současné době probíhá odkoupení pozemků.
d) Zateplení radnice - v požadovaných termínech byly odevzdány všechny potřebné dokumenty. Ze
tří zájemců byl vybrán technický dozor stavby, s kterým byla podepsána smlouva na 80 000,- Kč. Z
důvodů potřebného potvrzení o finančních prostředcích obce bylo dojednáno s Českou
spořitelnou poskytnutí krátkodobého úvěru.
e) Z důvodů neplacení dohodnutého příspěvku obci panem Vinopalem za umístnění fotovoltaické
elektrárny bylo jednáno se současnými vlastníky i s panem Vinopalem. Pan Vinopal podepsal
uznání dluhu ve výši 50 000,- Kč za rok 2013 a 2014 a tento dluh se zavázal uhradit do
31.12.2015.
f) Starosta informoval o jednání s firmou E-ON v Třebíči, následné prohlídce veřejného osvětlení
technikem firmy E-ON panem Hrůzou přímo v Rokytnici a o jednání s firmou Elektro Klíma s.r.o.
3. Projednání pronájmu pozemku č. 122/10
Na základě žádosti Radky Křivanové zastupitelstvo schvaluje záměr na pronájem pozemku p.č. 122/10
o výměře 24 m2. Tento pozemek je veden jako ostatní plocha pro umístnění mobilní garáže.
Pro 10 - proti 0 - zdržel se 0

4. Schválení prodloužení stavebního povolení na úpravu komunikace U Sokolovny
Zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost o prodloužení stavebního povolení na úpravu
komunikace u sokolovny o 3 roky.
Pro 10 - proti 0 - zdržel se 0
5. Program obnovy venkova Vysočiny 2015
Zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost o poskytnutí dotace v rámci POV Vysočiny v roce 2015 na
opravu stávajícího veřejného osvětlení (vyřešení zásadních problémů, oprava kabeláže).
Předpokládané náklady projektu v roce 2015 jsou 250 000,- Kč.
Pro 10 - proti 0 - zdržel se 0
6. Projednání současného stavu a příprava pronájmu koupaliště
Starosta Antonín Novák: v roce 2015 pronajmout pouze restauraci s parketem a nájem stanovit na
max. 50 – 60 tis. Kč ročně. V případě pronájmu organizací 1. SK Rokytnice 50% nájmu shromažďovat
na zvláštním účtu jako rezervu na stavbu kabin 1. SK. V případě bezplatného nájmu navrhl snížit /
zrušit organizaci 1. SK Rokytnice možnost čerpání dotace na soutěžní činnost. Nájemní smlouva by
měla vycházet z původní smlouvy.
Josef Herbrych: je třeba rozhodně zveřejnit podmínky + výběrové řízení, restauraci nepronajímat
samostatně bez bazénu. V případě nájmu organizací 1. SK Rokytnice za zvýhodněných podmínek, bez
výběrového řízení a v případě pronájmu třetí osobě je třeba zjistit, zda je toto možné po právní
stránce.
Radek Šulc: pokud by celý areál koupaliště provozovala organizace 1. SK Rokytnice, starala by se o
úklid, sečení, ale v restauraci by byl třetí nájemce.
Ondřej Novák: 1. SK Rokytnice nesouhlasí s tím, že jsou v areálu koupaliště dva subjekty (zvlášť
koupaliště a zvlášť fotbalový areál). Chtěli by zkusit se o celý areál starat sami, ale musí znát
podmínky, podle kterých se rozhodnou. V tom případě žádají zvýhodněné podmínky ve smlouvě o
nájmu, souhlasí s tím, že se postarají o úklid, sečení atd., s údržbou a napouštěním bazénu by
pomohla obec. Do restaurace by si vzali nájemce, se kterým by si sami uzavřeli smlouvu.
Starosta Antonín Novák je pověřen zajistit podmínky pronájmu koupaliště (zkušební provoz na rok
2015 – nájem celého areálu organizací 1. SK Rokytnice, která zajistí úklid, sečení trávy atd. +
minimální nájem, s údržbou a napouštěním bazénu by pomohla obec). Podmínky je třeba prověřit po
stránce legislativní. Informace podá na příštím zastupitelstvu, popřípadě se uskuteční mimořádné
zasedání zastupitelstva.
Pro 10 - proti 0 - zdržel se 0

7. Projednání plánu investičních priorit rozvoje obce na roky 2015 – 2018
Zastupitelstvo projednalo a schválilo plán investičních priorit rozvoje obce do roku 2018. Hlavní akce
jsou: poldr, zateplení radnice, veřejné osvětlení. Předložený seznam doplněn o opravu hřbitovní zdi a
opravu schodiště ke kostelu.
Pro 10 - proti 0 - zdržel se 0
8. Vyúčtování příspěvku na veřejně prospěšné akce za rok 2014
Zastupitelstvo projednalo a schválilo vyúčtování veřejně prospěšné akce Poslední leč Mysliveckého
sdružení Rokytnice, a to ve výši 8 915,- Kč.
Pro 10 - proti 0 - zdržel se 0
9. Různé
9a) Zastupitelstvo projednalo a schválilo nabytí nemovitých věcí do vlastnictví obce uvedených v ust.
§ 85 zák. č. 128/2000 Sb., a to na základě kupních smluv ze dne 12.1.2015. Jedná se o pozemky
p.č. 482/2 o výměře 4 897 m2, p.č. 483/2 o výměře 4 184 m2, p.č. 484/2 o výměře 3 526 m2, p.č.
485/2 o výměře 1 962 m2, p.č. 486/9 o výměře 397 m2, p.č. 531/2 o výměře 97 m2, p.č. 532 o
výměře 5 043 m2, p.č. 533 o výměře 2 018 m2.
Pro 10 - proti 0 - zdržel se 0
9b) Zastupitelstvo na základě porovnání nákladů a příjmů za svoz a likvidaci TDO za rok 2014
(příjem: 444 335,- Kč, výdej: 493 552,- Kč  to znamená: - 49 217,- Kč.) stanovilo poplatek za
svoz TDO na rok 2015: 550,- Kč na osobu. Je třeba důkladně informovat občany.
Poplatek ze psa 100,- Kč zůstává pro rok 2015 beze změny.
Pro 10 - proti 0 - zdržel se 0

Starosta ukončil jednání zastupitelstva ve 20.00 hodin. Poděkoval všem přítomným za účast.
Termín příštího zastupitelstva byl stanoven na 26.2.2015.

Zapsala: Veronika Kašpárková

Ověřovatelé zápisu:

Radek Šulc

……………………………………………….

Mgr. Jana Štefánková ……………………………………………….

