Zápis
z 10. zasedání Zastupitelstva Městyse Rokytnice nad Rokytnou,
konaného dne 28.5.2015 v 19:00 hodin
Zahájení zasedání zastupitelstva provedl v 19:00 hodin starosta městyse Antonín Novák.
Počet přítomných členů ZM:

7

Ing. Tomáš Dlouhý, Antonín Novák, Petr Machovec, Radek Šulc, Mgr. Jana Štefánková, Ing. Jaroslav
Václavek, Ing. Sylva Zerzánková
19.07 hodin – dorazila Mgr. Jana Štefánková
Omluveni:

4

Josef Herbrych, Jaroslav Machoň, Martin Špaček, 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 - 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 účetní závěrky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Rokytnice nad Rokytnou
Schválení závěrečného účtu městyse
Schválení účetní závěrky městyse
Schválení rozpočtového opatření č. 2 a č. 3
Různé
Závěr

Starosta navrhl za ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Václavka a Ing. Tomáše Dlouhého
Pro - 6

proti - 0

zdržel se - 0

2. Informace a kontrola úkolů za uplynulé období
-

dostavila se Mgr. Jana Štefánková

a) Stížnost na výuku ve 4. třídě ZŠ Rokytnice nad Rok.
- v úterý 5.5.2015 se konala školská rada za přítomnosti všech členů (byla zvolena nově):
Předseda:
Zástupce:
Zapisovatelka:
Členové:

-

Martin Špaček (zástupce zřizovatele)
Mgr. Milena Pospíšilová (zástupce ZŠ)
Lenka Balounová (zástupce MŠ)
Ing. Sylva Zerzánková (zřizovatel)
Mgr. Martina Chaloupková (zástupce rodičů)
Jana Fendrychová (zástupce rodičů)

starosta postoupil stížnost řediteli školy, který má za úkol - po dohodě školské rady - na p. uč.
Zikmundovou do 12.6.2015 vypracovat písemný posudek

b) zateplení
- probíhá dokončení střechy a zateplování fasády
- izolace kolem části budovy – drenáže + makadam (pracovníci na VPP)
Ing. Jaroslav Václavek: navrhuje, aby bylo provedeno odvodnění kolem celé budovy.
Starosta: ukládá stavební komisi dořešit izolaci kolem budovy zdravotního střediska.
c) poldr
- obkládání stavidla, zavážení hráze
d) koupaliště
- kompletně vyčištěno, vymazáno betonem, zprovozněny vrty pro napouštění bazénů
- během 14 dnů je napuštěna polovina velkého bazénu
- firma p. Paculy zhotovila novou chráničku na el. kabely – silnější jistič
- na podzim se plánuje nová celková koncepce koupaliště – oproti původnímu záměru nového
nájemce

3. Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Rokytnice nad Rokytnou
Zastupitelstvo projednalo a schválilo účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské
školy Rokytnice nad Rokytnou.
Pro - 7

proti - 0

zdržel se - 0

4. Schválení závěrečného účtu městyse
Zastupitelstvo projednalo a schválilo závěrečný účet Městyse Rokytnice nad Rokytnou bez výhrad.
Pro - 7

proti - 0

zdržel se – 0

5. Schválení účetní závěrky městyse
Zastupitelstvo projednalo a schválilo účetní závěrku Městyse Rokytnice nad Rokytnou.
Pro - 7

proti - 0

zdržel se - 0

6. Schválení rozpočtového opatření č. 2 a 3
a) Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 2 - dotace z Úřadu práce na VPP,
úprava v § a položkách
Pro – 7

proti – 0

zdržel se – 0

b) Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 3 - dotace na akci „Energetická úspora
pro objekt domu služeb Rokytnice nad Rokytnou“, úprava v § a položkách
Pro - 7

proti - 0

zdržel se – 0

7. Různé
Nové návrhy Obecně závazných vyhlášek
- konzultováno s JUDr. Lubomírem Okřinou, který vyhlášky upravil v souladu se zákonem
a) OZV č. 1/2015
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Rokytnice
nad Rokytnou
- byl upraven výpis umístění kontejnerů
- je třeba upozornit občany: na systém odvozu odpadu do sběrných dvorů (popř. stanovit limit) a na
správné využívání kompostárny
Zastupitelstvo projednalo a schválilo vyhlášku č. 1/2015 a ukládá starostovi zajistit častější vyvážení
kontejnerů (plasty, sklo, papír…), nebo zvýšit jejich počet na dalších sběrových místech.
Pro - 7

proti - 0

zdržel se – 0

b) OZV č. 2/2015
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo projednalo vyhlášku č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a tuto vyhlášku schválilo.
Pro - 7

proti - 0

c) OZV č. 3/2015

zdržel se – 0
o místním poplatku ze vstupného

Zastupitelstvo projednalo vyhlášku č. 3/2015 o místním poplatku ze vstupného a tuto vyhlášku
schválilo.
Pro - 7

proti - 0

d) OZV č. 4/2015

zdržel se - 0

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo projednalo vyhlášku č. 4/2015 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a
tuto vyhlášku schválilo.
Pro - 7

proti - 0

e) OZV č. 5/2015

zdržel se - 0

o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo projednalo vyhlášku č. 5/2015 o místním poplatku ze psů a schválilo, že poplatek ze psa
zůstává 100,- Kč / 1 pes.
Pro - 7

f)

proti - 0

zdržel se – 0

Projednání Smlouvy č. 14210393 o poskytnutí podpory se Státního fondu životního prostředí ČR

Zastupitelstvo projednalo a schválilo Smlouvu č. 14210393 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR na akci „Energetická úspora pro objekt domu služeb Rokytnice nad Rokytnou“.
Pro – 7

proti – 0

zdržel se - 0

g) Žádost 1. SK Rokytnice n. R. o pronájem pozemku na hasičské dráze
Zastupitelstvo projednalo žádost 1. SK Rokytnice n. R. o pronájem pozemku na hasičské dráze v termínu
31.7. - 1.8.2015, kdy se bude konat festival Rokytnáfest. Zastupitelstvo schválilo tuto žádost.

Pro - 7

proti - 0

zdržel se – 0

h) Pohádková cesta 30.5.2015
Mgr. Jana Štefánková: pozvánka na letošní Pohádkovou cestu.

i)

Kouzelnické představení

Starosta: informoval zastupitelstvo o uskutečněném představení kouzelníka.

j)

Setkání Rokytnic 26. - 28.6.2015

Petr Machovec: všem starostům ostatních Rokytnic byly zaslány podrobné informace a program,
pozvánky osobně týden před setkáním. Je třeba, aby zastupitelé zajistili vybírání vstupného na
večerních hudebních zábavách - v pátek: Jana Štefánková a Stanislav Štork, v sobotu: Tomáš Dlouhý a
Jaroslav Václavek.

k) Sousedská výpomoc
Mgr. Jana Štefánková: na službu sousedské výpomoci je prozatím pouze jeden zájemce.

Starosta ukončil jednání zastupitelstva ve 20.00 hodin. Poděkoval všem přítomným za účast.
Termín příštího zastupitelstva nebylo stanoveno, bude svoláno dle potřeby.

Zapsala:

Veronika Kašpárková

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Tomáš Dlouhý

………………………………………………….

Ing. Jaroslav Václavek

………………………………………………….

