Zápis
z 9. zasedání Zastupitelstva Městyse Rokytnice nad Rokytnou,
konaného dne 30.4.2015 v 18:00 hod.
Zahájení zasedání zastupitelstva provedl v 18:00 hodin starosta městyse Antonín Novák.
Počet přítomných členů ZM:

10

Antonín Novák, Jaroslav Machoň, Petr Machovec, Radek Šulc, Martin Špaček, Mgr. Jana Štefánková,
Ing. Stanislav Štork, Ing. Jaroslav Václavek
18.10 hodin - dorazil Josef Herbrych a Ing. Sylva Zerzánková
Omluveni:

1

Ing. Tomáš Dlouhý
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)

Zahájení
Informace a kontrola úkolů za uplynulé období
Projednání a schválení úvěru
Různé
Závěr

Starosta navrhl za ověřovatele zápisu Jaroslava Machoně a Ing. Jaroslava Václavka
Pro 8 - proti 0 - zdržel se - 0

2. Informace a kontrola úkolů za uplynulé období
-

dostavil se Josef Herbrych a Ing. Sylva Zerzánková

a) zateplení
 dokončena výměna všech oken a dveří
 v současnosti se po dohodě s projektantem bourá stará atika a vyzdívá nová
 kontrolní dny - každé úterý
b) poldr
 položení výtokových rour a zabetonování odtoků
 shrnutí ornice na poli
 začne zavážení hráze
 kontrolní dny - jednou za 14 dní
c) koupaliště
 podepsána nájemní smlouva s paní Gabrielou Kirika, byla předána budova restaurace
 uhrazeno nájemné 18.000,- Kč na následující čtvrtletí a zaplacen inventář (stoly a židle –
60.400,- Kč)
 probíhá rekonstrukce kuchyně a osvětlení
 nutno vyměnit hlavní jistič za silnější
 provedena oprava výtokového potrubí na hasičské dráze, předělání a zprovoznění vrtu na
louce, zbývá dořešit zatopený vrt na poli
d) kanalizace
 provedeno vyčištění většiny kanalizace + kamerové zkoušky
 dohodnuto zpracování studií a projektových dokumentací, na které je připravena žádost na
Fond Vysočiny „Čistá voda 2015“ - nutno sladit s Programem Kraje Vysočina a je řešeno s VAS,
a.s. - divize Třebíč
Josef Herbrych: doplnil, že žádosti o dotaci na Fond Vysočiny („Čistá voda“) lze podat častěji
(každého půl roku), pokud by se v termínu nestihlo.
Ing. Sylva Zerzánková: požádala o vysvětlení, proč čištění a drobné opravy kanalizace platí i
nadále obec, i když už je ve správě VAS, a.s. Třebíč. Odpověď: Kanalizaci je třeba VAS, a.s. Třebíč
předat na základě protokolu o předání z roku 2014 bez závad, proto opravy těchto technických
závad a nedostatků hradí obec. Probíhá jednání s VAS, a.s. o možnosti finanční pomoci.
e) obecní les
 firmou pana Josefa Perničky ze Starče byla provedena likvidace polomu v obecním lese na
Březové, v remízku na Dražkách a pokáceny topoly na hasičské dráze
 bylo vysázeno v těchto lokalitách 500 ks nových stromků – ve spolupráci s Mysliveckým
sdružením Rokytnice n. R. a pracovníky městyse na VPP
f) Setkání Rokytnic 2015 v termínu 26. – 28.6.2015
 proběhly dvě schůzky koordinačního výboru (z každé organizace jsou dva zástupci, hlavním je
Petr Machovec) – sportovní programy zajišťují jednotlivé organizace, společenské večery
budou pořádat všechny organizace společně, každá organizace obsadí jedno stanoviště,
výdělek se sečte a rovnoměrně rozdělí – vše s pomocí zastupitelů Městyse Rokytnice n. R.

Josef Herbrych: dotaz ohledně placení vstupného během dne a večera, kdy se bude konat
hudební zábava. Odpověď: tato otázka se ještě musí dořešit, zda prodávat permanentky, nebo
účastníky obcházet
Josef Herbrych: dotaz na ubytování účastníků na Březové, při minulých Setkáních Rokytnic byly
s tímto ubytováním vždy nějaké potíže. Odpověď – starosta: je s novou ředitelkou tábora na
Březové osobně domluven, neměl by být problém.

3. Projednání a schválení úvěru
Zastupitelstvo projednalo a schválilo přijetí úvěru na zateplení radnice ve výši 4 mil. Kč a úvěru ve výši
700 tis. na poldr a pověřuje starostu městyse podpisem úvěrových smluv.
Ing. Stanislav Štork: dotaz, jestli jsou podány i jiné poptávky na úvěr. Odpověď: u České spořitelny
máme běžný účet, a protože jsme stálý klient, máme zde nejvýhodnější podmínky
Pro 10 - proti 0 - zdržel se 0

4. Různé
a) Projednání žádosti k výuce 4. třídy na ZŠ Rokytnice n. R.
Starostovi byla doručena žádost paní Terezy Štorkové o projednání výuky ve 4. třídě na ZŠ v Rokytnici
n. R., je zde značná nespokojenost s přístupem k učivu paní učitelky Zikmundové. Starosta tuto stížnost
tlumočil řediteli školy Mgr. Halámkovi a oznámil mu, že bude projednávána na zasedání zastupitelstva.
Ing. Stanislav Štork: jednal s ředitelem za účasti p. uč. Zikmundové, ve výuce není žádný systém,
přeskakuje cvičení…, p. učitelka se hájí tím, že s tolika žáky vše není možné stihnout
Josef Herbrych: navrhuje pozvat Českou školní inspekci, která by situaci zhodnotila
Ing. Sylva Zerzánková: nejdříve je třeba svolat školskou radu (která už jednou tento problém řešila),
bez přítomnosti ředitele školy, získat vyjádření ostatních učitelek
Starosta: souhlasí s tímto návrhem. Do 14 dnů bude svolána školská rada, na základě zápisu rady bude
popřípadě pozvána kvůli odbornému posudku Česká školní inspekce. Starosta stížnost postoupí pro
nepříslušnost řediteli školy, je třeba, aby problém řešil.
Závěr: Zastupitelstvo projednalo stížnost paní Terezy Štorkové na výuku ve 4. třídě ZŠ Rokytnice n. R. a
starosta pověřil školskou radu, aby se sešla do 14 dnů, situaci posoudila a na základě jejich zápisu se
bude postupovat dále. Starosta věc postoupí pro nepříslušnost vedení ZŠ Rokytnice nad Rokytnou.

b) Schválení rozpočtového opatření č. 1
Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 1.
Pro: 10 - proti 0 - zdržel se 0

c) Příspěvky pro organizace
Starosta: příspěvky mohou organizace čerpat zatím do výše např. 50% z částky, jakou dostali v roce
2014. Po upřesnění metodiky zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech dočerpají zbytek.
Josef Herbrych: je proti tomuto návrhu, počká se, dokud nebude metodika definitivně upřesněna,
potom organizace své příspěvky dostanou podle nových pravidel.

d) Divadelní představení
Jana Štefánková: přinesla vyúčtování akce – přestavení divadla Ampulka, a doplnila, že účast na této
akci byla velmi slabá. Starosta: upozornil, že je třeba zvážit výběr podobných akcí, aby nebyly tak
prodělečné.

Starosta ukončil jednání zastupitelstva v 19.00 hodin. Poděkoval všem přítomným za účast.
Termín příštího zastupitelstva byl stanoven na 28.5.2015 od 19.00 hodin.

Zapsala: Veronika Kašpárková

Ověřovatelé zápisu:

Jaroslav Machoň

………………………………………………….

Ing. Jaroslav Václavek

………………………………………………….

