Zápis
z 6. zasedání Zastupitelstva Městyse Rokytnice nad Rokytnou,
konaného dne 26.2.2015 v 18:00 hod.
Zahájení zasedání zastupitelstva provedl v 18:00 hodin starosta městyse Antonín Novák.
Počet přítomných členů ZM:

8

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

3

Jaroslav Machoň, Mgr. Jana Štefánková, 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 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Informace a kontrola úkolů za uplynulé období
Projednání zřízení věcného břemene
Projednání počtu přijatých pracovníků na VPP
Schválení inventarizace za rok 2014
Projednání návrhu rozpočtu na rok 2015
Projednání pronájmu koupaliště
Různé

Starosta navrhl za ověřovatele zápisu Martina Špačka a Josefa Herbrycha.
Pro 8 - proti 0 - zdržel se 0
2. Informace a kontrola úkolů za uplynulé období
a)

předán majetek na koupališti, provedena oprava stropu v sále a mysliveckém salonku a
provedeno vymalování interiéru

b)

jednání s VAS Třebíč – nutno odstranit závady kanalizace
- vyčištění 10.3. - 12.3.2015
- kamerové zkoušky oprava zjištěných závad
- přímé napojení na kanalizaci a zrušení septiků
- nechat zpracovat celkovou koncepci rozvoje kanalizace (jednáno s panem Průšou)

c)

veřejné osvětlení
- byla objednána kontrola železných sloupů u firmy Elektro Klíma
- je zpracováván audit VO a na základě auditu bude podána žádost o dotaci na výměnu svítidel.
Martin Špaček informoval o typu nabízených svítidel.

d)

v úterý 24.2.2015 bylo předáno staveniště na poldr, proběhlo jednání ohledně otevření
druhého zemníku, kde se plánuje parkoviště. Josef Herbrych upozornil, že je také možno
dojednat např. úpravu svahu na hřišti...

3. Projednání zřízení věcného břemene
Zastupitelstvo projednalo zřízení věcného břemene s RWE Brno na p.č. 563/9 (v délce 1,8 m) a
schválilo uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene.
Pro 8 - proti 0 - zdržel se 0
4. Projednání počtu přijatých pracovníků na VPP
Zastupitelstvo projednalo žádosti zájemců o zaměstnání na VPP. Bylo podáno pět žádostí, někteří
žadatelé ale nesplňují všechny podmínky pro přijetí. Starosta byl pověřen tuto situaci řešit přímo na
ÚP Třebíč.
Pro 8 - proti 0 - zdržel se 0
5. Schválení inventarizace za rok 2014
Zastupitelstvo schválilo zprávu inventarizační komise za rok 2014. Chybějící inventární čísla majetku
byla doplněna. Budou dodělány seznamy středisek.
Pro 8 - proti 0 - zdržel se 0
6. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2015
Zastupitelstvo projednalo pracovní verzi návrhu rozpočtu na rok 2015, který bude zveřejněn. Zatím
není zahrnuta částka na opravu radnice, tato položka bude do rozpočtu uvedena po podpisu
smlouvy.
Josef Herbrych měl dotaz ohledně rozpočtu pro hasiče, kde mají v požadavku další dva zásahové
komplety, přestože všech 12 členů zásahové jednotky oblek má, chybí pouze jedny kalhoty.
Starosta dostal za úkol toto projednat s velitelem zásahové jednotky.

7. Projednání pronájmu koupaliště
Vzhledem k tomu, že organizace 1. SK Rokytnice nemá zájem o pronájem areálu na koupališti za
zvýhodněných podmínek, jak jim bylo nabídnuto po jednání zastupitelstva dne 29.1.2015,
zastupitelstvo doporučilo schválení výběrového řízení na pronájem tohoto areálu.
Zastupitelstvo projednalo a upravilo obsah Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - nově bude mít
objekt šaten a venkovní bufet na starosti organizace 1. SK Rokytnice, kdy bude jedna šatna v letní
sezóně plně k dispozici novému nájemci restaurace (převlékárna pro návštěvníky koupaliště), bude
zde zrušen elektrický přívod z restaurace, 1. SK se napojí na svůj zdroj. Plánování akcí pořádaných
v areálu koupaliště je prodlouženo do konce března 2015. Josef Herbrych navrhl nezvýhodňovat
občany Rokytnice n. R. prodejem permanentek pro vstup na koupaliště v letní sezóně, protože to
bývá často zneužíváno, nebo zvýhodňovat jiným způsobem, ne permanentkou pro číslo popisné.
Ostatní zastupitelé jsou pro návrh rozhodně občany Rokytnice zvýhodnit, je třeba se dohodnout jak
 bude obsaženo ve smlouvě s novým nájemcem. Petr Machovec upozornil na nešťastné řešení
poslední rekonstrukce restaurace, při které došlo ke zrušení zděné terasy. Využití vzniklého salonku
oproti využívání terasy (jaro až podzim) není ani poloviční. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
bude na úřední desce vyvěšeno od pátku 27.2.2015, zájemci budou své nabídky doručovat do středy
18.3.2015, ve čtvrtek 19.3.2015 se uskuteční zasedání zastupitelstva s otevíráním obálek.
Pro 8 - proti 0 - zdržel se 0
8. Různé
a) Zastupitelstvo projednalo nabídku pana Michala Čurdy na odkoupení pozemku p. č. 176/6 v
lokalitě Za Sitonou. Starosta navrhl nabídku nepřijmout, p. Čurda může pozemek prodat přímo
novému zájemci.
Pro 8 - proti 0 - zdržel se 0
b) Zastupitelstvo projednalo nabídku odkoupit od obce budovu č.p. 87 v Rokytnici nad Rokytnou
jako objekt k podnikání. Zastupitelstvo nesouhlasí s prodejem této nemovitosti, a to z důvodu
nutnosti řešit zázemí pro technické služby městyse.
Pro 8 - proti 0 - zdržel se 0
c) Zastupitelstvo projednalo záměr prodeje vozidla MULTICAR. Starosta dostal za úkol připravit
podmínky záměru prodeje. Je třeba zjistit cenu vozidla.
Pro 8 - proti 0 - zdržel se 0
d) Zastupitelstvo schválilo výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Rokytnice nad Rokytnou za rok 2014.
Pro 8 - proti 0 - zdržel se 0

e) Zastupitelstvo projednalo návrh na organizaci divadelního představení ochotnického divadla
Budišov, navrhovaná cena za představení 7 000,- Kč je ale příliš vysoká, proto zastupitelstvo
nesouhlasí s uskutečněním tohoto představení.
Pro 8 - proti 0 - zdržel se 0
f) Zastupitelstvo projednalo mimořádný příspěvek cca 11 000,- Kč do DSO Mikroregionu Podhůří
Mařenky a navrhlo jeho schválení.
Pro 8 - proti 0 - zdržel se 0
g) Zastupitelstvo projednalo schválení smlouvy o provedení konzultační a školící činnosti ke
zpracování energetického auditu na VO a podání žádosti o dotaci z programu EFEKT 2015.
Pro 8 - proti 0 - zdržel se 0

Starosta ukončil jednání zastupitelstva ve 20.00 hodin. Poděkoval všem přítomným za účast.
Termín příštího zastupitelstva byl stanoven na 19.3.2015.

Zapsala: Veronika Kašpárková

Ověřovatelé zápisu:

Martin Špaček

……………………………………………….

Josef Herbrych

……………………………………………….

