Zápis
z 8. zasedání Zastupitelstva Městyse Rokytnice nad Rokytnou,
konaného dne 26.3.2015 v 19:00 hod.
Zahájení zasedání zastupitelstva provedl v 19:00 hodin starosta městyse Antonín Novák.
Počet přítomných členů ZM:

9

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

2

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
usnášeníschopné.
Schválení programu jednání ZM a určení ověřovatelů:
Starosta přečetl navržený program jednání, požádal o jeho případné doplnění a vyzval k hlasování:
Pro 9 - proti 0 - zdržel se 0

Jednání ZM se bude řídit tímto programem:
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Informace a kontrola úkolů za uplynulé období
Schválení pronájmu koupaliště
Různé

Starosta navrhl za ověřovatele zápisu Radka Šulce a Mgr. Janu Štefánkovou.
Pro 9 - proti 0 - zdržel se -0
2. Informace a kontrola úkolů za uplynulé období
a)
b)
c)

poldr – na SFŽP byly doloženy chybějící smlouvy a kopie vyvěšení výběrových řízení
zateplení radnice - v současné době se řeší prostory pro uložení stavebního materiálu a
polystyrénu, šatny a ubytování pro pracovníky
firmou Colas bylo provedeno urovnání plochy hřiště u hřbitova

3. Schválení pronájmu koupaliště
Zastupitelstvo projednalo návrh nájemní smlouvy - nájemní smlouva byla upravena a doplněna o
některé připomínky členů zastupitelstva. Bude projednána s paní Gabrielou Kirika a konečná úprava
bude konzultována s odborníky na tuto problematiku. K tomuto bodu se dostavila paní Gabriela
Kirika, která zastupitele seznámila se svými plány a harmonogramem prací při zajištění provozu
koupaliště v roce 2015 a se svými záměry do budoucna.
Zastupitelstvo schválilo na základě výběrového řízení jako provozovatele koupaliště a restaurace Na
koupališti paní Gabrielu Kirika.
Pro 9 - proti 0 - zdržel se 0
4. Různé
a) Zastupitelstvo projednalo návrh na změnu rolovacích vrat do hasičské zbrojnice. Zastupitelstvo
projednalo návrh starosty na montáž dveří do hasičské zbrojnice (místo okna), které nejsou
v projektu a budou hrazeny z rozpočtu obce.
Pro 9 - proti 0 - zdržel se 0
b) Starosta informoval o jednání s firmou Pacula na úpravu terénu před firmou Roflex k bytovkám.
Zastupitelstvo ukládá starostovi zjištění cenové kalkulace prací.

Starosta ukončil jednání zastupitelstva ve 20.00 hodin. Poděkoval všem přítomným za účast.
Termín příštího zastupitelstva byl stanoven na 30. 4. 2015 od 19.00 hodin.

Zapsal: Antonín Novák

Ověřovatelé zápisu:

Radek Šulc

………………………………………………….

Mgr. Jana Štefánková

………………………………………………….

