Zápis
ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Rokytnice nad Rokytnou,
konaného dne 19.3.2015 v 18:00 hod.
Zahájení zasedání zastupitelstva provedl v 18:00 hodin starosta městyse Antonín Novák.
Počet přítomných členů ZM:

8

Antonín Novák, Ing. Tomáš Dlouhý, Josef Herbrych, Mgr. Jana Štefánková, Ing. Stanislav Štork, Ing.
Jaroslav Václavek
Martin Špaček dorazil v 18.10 hodin
Ing. Sylva Zerzánková dorazila v 19.15 hodin
Omluveni:

3

Petr Machovec, Radek Šulc, 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 6 - 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
Schválení smlouvy technického dozoru (poldr a zateplení radnice)
Schválení prokazatelné ztráty (autobusová doprava 2015)
Schválení žádostí o finanční pomoc
Schválení rozpočtu na rok 2015 a rozpočtového výhledu na roky 2016-2017
Schválení pronájmu koupaliště
Různé

Starosta navrhl za ověřovatele zápisu Ing. Tomáše Dlouhého a Ing. Jaroslava Václavka
Pro 6 - proti 0 - zdržel se -0
2. Informace a kontrola úkolů za uplynulé období
a)

poldr – zemní práce pokračují podle harmonogramu, bude rozšířena a zpevněna příjezdová
cesta, nutno dořešit doložení některých dokumentů na SFŽP, dále se řeší náhrady škod, orná

půda za potokem bez problémů, problém by mohl nastat na louce, kde je trvalý travnatý
povrch
b)

zateplení radnice
- proběhlo zaměření oken a dveří
- řeší se výška vrat v hasičské zbrojnici
 Ing. Stanislav Štork – pokud by se jednalo o neuznatelné náklady, osadit vrata s
rozměry podle projektu, v případě, že by JSDH získala nové auto, potom by se
provedla výměna
 Martin Špaček – nejprve je třeba ověřit, zda by šlo o uznatelný / neuznatelný náklad
- práce by měly začít 1.4.2015

c)

budova č.p. 87 - byly provedeny izolace podlah a podkladové zabetonování

d)

VAS Třebíč – kanalizace
- probíhá čištění kanalizace – problémy jsou na spodních Dražkách, kde je kanalizace ucpaná
- byl aktualizován návrh do PRVKUK (vodovody 2,4 mil., kanalizace 30 mil. a ČOV 2 mil)

e)

pracovníci na VPP – dodatečnou žádost si podal Vladimír Bastl, Rokytnice nad Rokytnou č.p.
247, starosta doporučuje jeho přijetí; i ostatní žadatelé nakonec kritéria splňují a všichni budou
k 1.4.2015 přijati

f)

Martin Špaček vznesl dotaz na veřejné osvětlení – starosta informoval, že majitel firmy Elektro
Klíma – p. Klíma je nemocen, takže nabídku na výměnu svítidel zatím nepředložil, řešit se bude
se zaměstnancem firmy p. Karlem Vrzalem ml.

3. Schválení smlouvy technického dozoru (poldr a zateplení radnice)
a)

Zastupitelstvo projednalo smlouvu JUDr. Emila Zvěřiny na technický dozor na akci
„Protipovodňové opatření – výstavba POLDRU“ v Rokytnici nad Rokytnou.

Pro 7 - proti 0 - zdržel se 0
b)

Zastupitelstvo projednalo smlouvu na technický dozor firmy ING. Systém s.r.o. – statutární
zástupce ing. Zdeněk Havelka – na akci „Energetická úspora pro objekt domu služeb“ v
Rokytnici nad Rokytnou.

Pro 7 - proti 0 - zdržel se 0
4. Schválení prokazatelné ztráty (autobusová doprava 2015)
Zastupitelstvo projednalo prokazatelné ztráty TRADO-BUS, s.r.o. (autobusová doprava 2015)
Pro 7 - proti 0 - zdržel se 0

5. Schválení žádostí o finanční pomoc
Zastupitelstvo projednalo žádost o finanční pomoc 1. SK Rokytnice nad Rokytnou. Je třeba se také
dohodnout o systému proplácení příspěvků všem organizacím, aby vše bylo v souladu s novelou
zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech – částka by neměla přesáhnout 50 000,- Kč.
Josef Herbrych a Antonín Novák zjistí všechny náležitosti a připraví pravidla rozdělování příspěvků.
Potom si organizace podají nové žádosti.
Pro 7 - proti 0 - zdržel se 0
6. Schválení rozpočtu na rok 2015 a rozpočtového výhledu na roky 2016-2017
Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2015 a rozpočtový výhled na roky 2016-2017
Pro 7 - proti 0 - zdržel se 0
7. Schválení pronájmu koupaliště
Zastupitelstvo projednalo tři žádosti na pronájem areálu koupaliště a restaurace Na koupališti.
První žádost od p. Lukáše Ferdana, bytem Lesonice 130, nesplňovala požadované podmínky (chyběl
Doklad o trestní bezúhonnosti - výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, Čestné prohlášení, že
nemá závazky po splatnosti vůči vyhlašovateli výběrového řízení, Doklad, že vůči němu není vedeno
exekuční ani insolvenční řízení, Živnostenské oprávnění k provozování hostinské činnosti). Jeho
žádost byla vyřazena.
Druhá žádost od organizace 1. SK Rokytnice n. R. obsahovala všechny potřebné doklady, je však třeba
s vedením 1. SK Rokytnice n. R. dořešit a upřesnit požadavky ze strany 1. SK na Městys Rokytnice nad
Rokytnou. Většina požadavků 1. SK Rokytnice n. R. byla v rozporu ze zadáním vyhlášeného
výběrového řízení.
Třetí žádost předložila p. Gabriela Kirika, bytem Na Kopcích 363, Třebíč. Všechny náležitosti, které
požadovalo výběrové řízení, zde byly splněny. V tomto případě je ale třeba pozvat p. Kirika na jednání
zastupitelstva, které se uskuteční příští čtvrtek 26.3.2015, aby ke své žádosti podala doplňující
vysvětlení k plánovaným investičním akcím v areálu koupaliště.
Zastupitelstvo ukládá starostovi na příští jednání pozvat p. Gabrielu Kirika, a osobně dořešit, případně
se písemně dotázat 1. SK Rokytnice n. Rok., jaké jsou jejich skutečné představy o zajištění chodu
koupaliště.
Pro 8 - proti 0 - zdržel se 0
8. Různé
a) Zastupitelstvo projednalo žádost p. Milana Hloucha o odkup pozemků p.č. 201/5, 201/3, 190/3,
191/4, 200/9 a 200/6. Zastupitelstvo schvaluje záměr pronájmu pozemků na dobu neurčitou
s pětiletou výpovědní lhůtou.
Pro 8 - proti 0 - zdržel se 0

b) Starosta informoval o vyhlášení oznámení o záměru prodeje automobilu MULTICAR.
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje tohoto automobilu.
Pro 8 - proti 0 - zdržel se 0
c) Starosta informoval o zapojení městyse do akce Čistá vysočina 2015 dne 17.4.2015, účastnit se
budou zastupitelé i ostatní občané, upřesnění (hodina, místo srazu) bude zveřejněno.

d) Projednání věcného daru fyzické osobě Jaroslavu Russmannovi – poukázka na 1000,- Kč.
Pro 8 – proti 0 – zdržel se 0
e) Starosta informoval o vyřešení žádosti zavedení prázdninového autobusového spoje na lince
790431 Třebíč – Římov, spoj č. 1. Na základě odezvy ostatních dotčených obcí, kdy se ani jedna
nebude podílet na finanční podpoře tohoto spoje, zastupitelstvo nedoporučuje tento spoj
finančně podporovat.

f) Starosta informoval o možnosti vzdělávacích seminářů, které se uskuteční v případě zájmu
v zasedací místnosti úřadu městyse.
Zajištění roznosu letáků:
Stanislav Štork – nad horními Dražkami, Jana Štefánková – Chalupy +
hlavní silnice, Josef Herbrych – Žlabina + hlavní silnice, Martin Špaček – bytovky + dvůr, Jaroslav
Václavek – Nová ulice, Tomáš Dlouhý – Veverka + bytovky, Sylva Zerzánková – horní Dražka,
Antonín Novák – dolní Dražka

Starosta ukončil jednání zastupitelstva ve 20.00 hodin. Poděkoval všem přítomným za účast.
Termín příštího zastupitelstva byl stanoven na 26.3.2015 od 19.00 hodin.

Zapsala: Veronika Kašpárková

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Tomáš Dlouhý

………………………………………………….

Ing. Jaroslav Václavek

………………………………………………….

