Zápis
z 11. zasedání Zastupitelstva Městyse Rokytnice nad Rokytnou,
konaného dne 16.7.2015 v 19:00 hodin
Zahájení zasedání zastupitelstva provedl v 19:00 hodin starosta městyse Antonín Novák.
Počet přítomných členů ZM:

6

Antonín Novák, Ing. Jaroslav Václavek, Martin Špaček, Ing. Stanislav Štork, Josef Herbrych, Radek Šulc

Omluveni:

5

Petr Machovec, Ing. Tomáš Dlouhý, Ing. Sylva Zerzánková, Mgr. Jana Štefánková, 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.
9.

Zahájení
Informace a kontrola úkolů za uplynulé období
Pachtovní smlouva na pozemek p.č. 569/16
Pronájem nebo odkoupení parcely č. 796/19 o výměře 1091 m2
Schválení poplatku z hrobového místa
Rozpočtové opatření č. 4
Poskytování dotací z rozpočtu městyse
Různé
Závěr

Starosta navrhl za ověřovatele zápisu Ing. Stanislava Štorka a Martina Špačka
Pro - 6

proti - 0

zdržel se - 0

2. Informace a kontrola úkolů za uplynulé období
a) Stížnost na výuku ve 4. třídě ZŠ Rokytnice nad Rok.
- p. učitelka Zikmundová od 1.9.2015 odchází, bylo vypsáno výběrové řízení na novou učitelku
b) Zateplení
- probíhá dokončení soklu a montáž rozvodů topení kotelny
- fasáda byla dokončena 10.7.2015
- probíhá izolace kolem celé budovy, betonování obrubníků (pracovníci na VPP)
- starosta poděkoval p. Herbrychovi za pomoc při jednání na uvolnění prostředků ze SFŽP
c) Poldr
- dokončení zavážení hráze
- příprava přepadového odtoku

3. Pachtovní smlouva na pozemek p.č. 569/16
Zastupitelstvo projednalo, doplnilo a schválilo pachtovní smlouvu na pozemek p.č. 569/16, který měla
od roku 2008 ve vlastnictví obec a nájemní smlouva o pronájmu nebyla s nikým uzavřena. Nájemné je
možno požadovat pouze za poslední tři roky, což je předmětem této smlouvy. Na základě připomínky
p. Herbrycha byla zkrácena výpovědní lhůta z pěti na jeden rok. Zastupitelstvo ukládá starostovi zajistit
přípravu pro změnu užívání pozemku (zpevněná plocha, parkoviště apod.).
Pro - 6

proti - 0

zdržel se - 0

4. Pronájem nebo odkoupení parcely č. 796/19
Zastupitelstvo projednalo a nedoporučuje prodej pozemku – p. č. 796/19 o výměře 1091 m2, o kterou
projevil zájem p. Petr Ferkl pro stavbu zámečnické dílny. Zastupitelstvo se dohodlo ponechat tento
pozemek jako rezervu pro případné využití obce v budoucnu. Starosta prověří možnosti prodeje
pozemku k těmto účelům s p. Dvořákem (Rolnická společnost Lesonice).
Pro - 6

proti - 0

zdržel se – 0

5. Schválení poplatku z hrobového místa
Zastupitelstvo projednalo a schválilo poplatek z hrobového místa (jednohrob) na roky 2016 - 2025 ve
výši 750,- Kč. Z toho nájem bude činit 85,50 Kč a služby 664,50 Kč.
Pro - 6

proti - 0

zdržel se - 0

6. Schválení rozpočtového opatření č. 4
Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 4 - dotace z Úřadu práce na VPP a dotace
na poldr v návaznosti na schválenou smlouvu ze SFŽP a úprava v paragrafech a položkách.
Pro – 6

proti – 0

zdržel se – 0

7. Poskytování dotací z rozpočtu městyse
Zastupitelstvo projednalo a schválilo doplnění podmínek poskytování individuální dotace v souladu se
zákonem č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb. A zároveň zrušilo pravidla pro
poskytování podpory prospěšným projektům. Materiál byl doplněn o připomínku p. Herbrycha, aby
v podmínkách poskytování byly zároveň uvedeny nepřijatelné náklady, které jsou součástí smlouvy.
Pro - 6

proti - 0

zdržel se – 0

8. Různé
a) Smlouva č. 14231116 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci
operačního programu Životní prostředí
Zastupitelstvo projednalo a schválilo Smlouvu č. 14231116 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 6 – Zlepšování
stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny na akci
„Protipovodňové opatření – výstavba poldru v Rokytnici nad Rokytnou.
Pro – 6

proti – 0

zdržel se - 0

b) Žádost o přijetí na VPP
Zastupitelstvo projednalo žádost pana Vlastimila Genšiniáka o přijetí na VPP od 1.8.2015.
Pro - 5

proti – 1 (Josef Herbrych)

zdržel se - 0

Zastupitelstvo ukládá starostovi zjistit zájem o zaměstnání na VPP u občanů Městyse Rokytnice nad
Rokytnou a až v případě nezájmu občanů možnost přijetí zájemců z ostatních obcí.

c) Odpisový plán ZŠ a MŠ Rokytnice nad Rokytnou
Zastupitelstvo projednalo a schválilo odpisový plán ZŠ a MŠ Rokytnice nad Rokytnou
Pro – 6

proti – 0

zdržel se - 0

d) Schválení hodnotící komise pro výběrové řízení
Zastupitelstvo schvaluje složení hodnotící komise pro výběrové řízení na projekt „Opatření ke snížení
energetické náročnosti veřejného osvětlení v obci Rokytnice nad Rokytnou“ z důvodu možnosti čerpání
dotace z programu EFEKT 2015.
Členové: Antonín Novák, Martin Špaček, Ing. Stanislav Štork
Náhradníci: Libuše Sochnová, Josef Herbrych, Ing. Jaroslav Václavek
Pro – 6

proti – 0

zdržel se - 0

Starosta pozval všechny členy zastupitelstva na akci Letní dovádění s Hitrádiem Vysočina, která se koná
v neděli 26.7.2015. Jednání zastupitelstva ukončil ve 20.15 hodin. Poděkoval všem přítomným za účast.
Termín příštího zastupitelstva nebylo stanoveno, bude svoláno dle potřeby.

Zapsal: Antonín Novák

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Stanislav Štork

………………………………………………….

Martin Špaček

………………………………………………….

