Zápis
z 12. zasedání Zastupitelstva Městyse Rokytnice nad Rokytnou,
konaného dne 24. září 2015 v 19:00 hodin
Zahájení zasedání zastupitelstva provedl v 19:00 hodin starosta městyse Antonín Novák.
Počet přítomných členů ZM:

10

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

1

Radek Šulc

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 - 10

proti - 0

zdržel se - 0

Jednání ZM se bude řídit tímto programem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení
Informace a kontrola úkolů za uplynulé období
Předběžné stanovisko k protipovodňovému opatření Povodí Moravy na řece Rokytné
Zrušení smlouvy na pronájem obecních pozemků
Schválení smlouvy na pronájem obecních pozemků
Schválení konceptu obecní kroniky za rok 2014
Projednání rozpočtových opatření
Schválení dodatku ke smlouvě - Vodovody a kanalizace
Různé
Závěr

Starosta navrhl za ověřovatele zápisu Ing. Sylvu Zerzánkovou a Mgr. Janu Štefánkovou.
Pro - 10

proti - 0

zdržel se – 0

2. Informace a kontrola úkolů za uplynulé období
a) VPP
 na VPP nebyl ze strany občanů z Rokytnice nad Rokytnou zájem, proto byl od 1.9.2015
přijat p. Vlastimil Genšiniák z Markvartic
b) Zateplení
 předání staveniště proběhlo dle harmonogramu 30.7.2015, v současné době se vyřizují
podklady pro kolaudaci stavby, která by měla proběhnout 8.10.2015
c) Poldr
 byla dokončena stavba přepadového kanálu, v současné době probíhají závěrečné terénní
úpravy a dláždění koryta, dále bylo provedeno srovnání terénu za Maškovou a Kovářovou
zahradou, kde byla použita zemina ze zemníku od rybníka, shrnutá ornice u rybníka bude
uložena na starém hřišti (max. 12 měsíců).
d) Koupaliště
 proběhla oprava fasády budovy restaurace a zateplení šaten
 starosta vyzval zastupitele, aby se vyjádřili a posoudili uplynulou letní sezónu
a momentální situaci na koupališti
 Stanislav Štork: nepořádek (nevysypané odpadkové koše, popelníky, neuklizené WC…),
nedostatek zboží (pivo, limonáda, zmrzlina, veškeré ostatní občerstvení), špatná obsluha;
ostatní zastupitelé souhlasí
 starosta projedná připomínky s nájemcem
e) Obecní stavení č.p. 87
 byla provedena demolice stávajících hospodářských budov, v současné době se provádí
oprava zdi, elektrické rozvody a byla odstraněna část zdevastované staré střechy. Opravy
jsou financovány z rozpočtu obce a částkou 150 000,- Kč z dotace.
f)

Kanalizace
 bylo opraveno deset poklopů kanálů, letos zbývá dodělat dvě nové šachty v části obce
„Dolní Dražka“. Ing. Pruša dokončuje koncepci kanalizace, do konce října jednání s VAS.

g) Josef Herbrych: dotaz na staré vozidlo MULTICAR - nebyl žádný zájemce o koupi, je třeba znovu
zveřejnit (zajistí starosta) + dotaz na nefunkční bubnovou sekačku, zda ji nezlikvidovat odpověď starosta: sekačka je opravená a seče se s ní.

3. Předběžné stanovisko k protipovodňovému opatření Povodí Moravy na řece Rokytné
Záměr spočívá v úpravě koryta toku a nivy Rokytné v rozsahu 19 km - v úseku od soutoku se
Štěpánovickým potokem po pramen. Cílem záměru je zpřírodnění toku, zajištění plné migrační
prostupnosti koryta v celé délce úpravy.
Zastupitelstvo se dohodlo na předběžném souhlasu k protipovodňovému opatření Povodí Moravy na
řece Rokytné s připomínkou, že navrhuje směnu dotčených pozemků za jiné zemědělské pozemky.
Pro - 10

proti - 0

zdržel se – 0

4. Zrušení smlouvy na pronájem obecních pozemků
Na úřad městyse byla doručena žádost Martina Kostelníka o převod pronájmu pozemků z jeho otce
Jana Kostelníka na něj. Martin Kostelník navrhuje nejprve odstoupení od smlouvy mezi Janem
Kostelníkem a Městysem Rokytnice nad Rokytnou.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo odstoupení od smlouvy na pronájem obecních pozemků s Janem
Kostelníkem ke dni 30.9.2015.
Pro - 10

proti - 0

zdržel se - 0

5. Schválení smlouvy na pronájem obecních pozemků
Smlouva mezi Martinem Kostelníkem a Městysem Rokytnice nad Rokytnou bude upravena o výši
nájmu na 3400,- Kč / 1 ha spolu s prodloužením výpovědní lhůty na pětileté období. Pozemek kolem
poldru k lesu (část bude zatravněna, zbytek louky zalesněn) nebude zahrnut do nájemní smlouvy.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo uzavření nové smlouvy na pronájem obecních pozemků
s Martinem Kostelníkem a ukládá starostovi připravit nájemní smlouvu.
Pro - 10

proti - 0

zdržel se - 0

6. Schválení konceptu obecní kroniky za rok 2014
Zastupitelstvo schválilo koncept obecní kroniky za rok 2014.
Pro - 10

proti - 0

zdržel se - 0

7. Projednání rozpočtových opatření
Zastupitelstvo projednalo starostou schválená rozpočtová opatření.
Pro - 10

proti - 0

zdržel se - 0

8. Schválení Dodatku ke smlouvě – Vodovody a kanalizace
Zastupitelstvo schválilo Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci
investiční akce Vodovod a kanalizace pro obce Rokytnicka. Nově stanovená výše finančního příspěvku
Městyse Rokytnice nad Rokytnou činí 2 458 996,- Kč.
Pro - 10

proti - 0

zdržel se - 0

9. Různé
a) Protokol o provedení revize knihovního fondu
Zastupitelstvo schválilo revizi knihovního fondu, která byla provedena dne 8.7.2015.
Pro - 10

proti - 0

zdržel se - 0

b) Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Zastupitelstvo projednalo žádost organizace STŘED, z.ú. Třebíč o příspěvek 1,- Kč na obyvatele
(1000,- Kč) na provoz sociální služby Linka Důvěry STŘED, druh služby: Telefonická krizová pomoc.
Josef Herbrych: tento příspěvek byl převáděn každý rok.
Zastupitelstvo schválilo žádost o příspěvek 1000,- Kč z rozpočtu obce v roce 2015 na provoz sociální
služby Linka Důvěry STŘED.
Pro - 10

proti - 0

zdržel se - 0

c) Smlouva o zřízení věcného břemene
Zastupitelstvo projednalo a schválilo zřízení věcného břemene (Distribuce E.ON) č. JI014330033651001 – jedná se o přípojku kabelového vedení u budovy firmy ROFLEX - č.p. 151
Pro - 10

proti - 0

zdržel se - 0

d) Schválení dodavatele na úpravu veřejného osvětlení
Na úpravu veřejného osvětlení - opravu sloupů, rozvodů, rozvaděčů (částečně bude hrazeno
z dotace Kraje Vysočina 105 000,- Kč) - byla vybrána firma ELEKTRO Ing. Klíma s.r.o. Třebíč. Sloupy
se ponechají stávající, ve 2. fázi proběhne výměna svítidel (pokud dostaneme dotaci z programu
EFEKT 2015).
Josef Herbrych: navrhuje výměnu alespoň některých stávajících sloupů (např. hlavní silnice) za
pozinkované stožáry. Martin Špaček: nejdůležitější je opravit kabeláž a odstranit všechny závady,
sloupy prozatím nevyměňovat (na stávající rozvody - např. na hlavní silnici - by ani nové stožáry
nevyhovovaly).
Zastupitelstvo schválilo jako dodavatele na úpravu veřejného osvětlení (oprava sloupů, rozvodů,
rozvaděčů) firmu ELEKTRO Ing. Klíma s.r.o. Třebíč.
Pro - 10

proti - 0

zdržel se - 0

e) Veřejné osvětlení
Do výběrového řízení na výměnu svítidel se přihlásily dvě firmy – ELEKTRO Ing. Klíma s.r.o. Třebíč a
EKOSVĚTLO s.r.o. Třebíč. Komisí výběrového řízení byla zastupitelstvu doporučena firma ELEKTRO
Ing. Klíma s.r.o., důvodem byla především nižší cenová nabídka a také to, že tato firma již bude
provádět 1. fázi akce Veřejné osvětlení – opravu kabeláže, sloupů, rozvaděčů…
Zastupitelstvo schválilo na základě výběrového řízení na provedení výměny svítidel veřejného
osvětlení na stávajících sloupech firmu ELEKTRO Ing. Klíma s.r.o. Třebíč.
Pro - 10

f)

proti - 0

zdržel se - 0

Zajištění finančních prostředků na realizaci veřejného osvětlení z rozpočtu obce

Zastupitelstvo schválilo zajištění finančních prostředků na realizaci akce: „Komplexní opatření ke
snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení Rokytnice nad Rokytnou“ z rozpočtu obce nad
rámec poskytnuté dotace.
Pro - 10

proti - 0

zdržel se - 0

g) Setkání seniorů 2015
Setkání seniorů 2015 se uskuteční v sobotu 7. listopadu 2015 od 14.00 hodin. Jako hudební
doprovod je zajištěna kapela PARADOX.

h) Vyúčtování Setkání Rokytnic
Petr Machovec: Setkání Rokytnic řídil od února 2015 organizační štáb složený ze zástupců všech
dotčených spolků a Městyse Rokytnice nad Rok. Výsledkem několika jednání tohoto štábu byla
přijata celková organizační koncepce, se kterou všichni zástupci spolků souhlasili bez připomínek.
Na posledním jednání organizačního štábu, které se konalo 2. září 2015, bylo provedeno hodnocení
Setkání Rokytnic 2015 a byla každému spolku (TJ, SDH, 1. SK) předána finanční částka 20 000,- Kč.
Zůstatek 16.000,- Kč bude použit na výrobu propagačního materiálu (čepice, trička,…) na příští
ročník Setkání Rokytnic ČR 2016. Petr Machovec poděkoval zástupcům spolků i všem ostatním za
spolupráci při organizaci Rokytnic 2015. SDH měl na této schůzce několik připomínek – negativní
pohled na společné večerní zábavy, v čase konání zábav byl uzavřen hasičský stan, na zábavách byla
nedostatečná nabídka občerstvení.
Josef Herbrych: souhlasil s připomínkami SDH, navrhl pro příště zavést do každého vojenského
stanu elektriku (světlo), restaurace nedodržela dohodu o prodeji piva, alkoholu apod., po večeři
tam mělo být vždy zavřeno.
-

nastavený způsob prodeje občerstvení během večerních zábav působil spíš ke škodě věci, byla
značná nespokojenost ze strany ostatních účastníků, kteří si stěžovali na nedostatečný
sortiment a množství občerstvení. Ze strany provozovatelky restaurace nebyly dodržovány
dohody ohledně prodeje sortimentu. Bylo prodáváno pivo, tvrdý alkohol a vzhledem
k nespokojenosti s občerstvením i jídlo (zejména v pátek). Během této doby nikdo z přítomných,
starosta, ani místostarosta restauraci nenavštívil a nesjednal plnění dohodnutých podmínek.

Petr Machovec: ke stanovisku SDH a Josefa Herbrycha znovu připomněl, že o uzavření hasičského
stanu a společných zábavách se rozhodlo v únoru 2015 na společném jednání a zástupci SDH
s tímto souhlasili bez připomínek. S restaurací bylo domluveno, že v době večerních zábav nebude
uzavřena a bude zajišťovat teplé nápoje a víno.
Ostatní organizace byly s organizací Setkání Rokytnic spokojeny.
Sylva Zerzánková: za TJ Sokol poděkovala za výbornou organizaci Rokytnic 2015.

i)

Informace k připomínkám územního plánu

Starosta seznámil členy zastupitelstva s některými stanovisky dotčených orgánů k návrhu Územního
plánu Rokytnice nad Rok. Krajský úřad jako orgán ochrany zem. půdního fondu nesouhlasí
s některými navrženými plochami pro výstavbu rodinných domů. Je třeba začít jednání o místech
na nových pozemcích a snažit se dohodnout kompromis, výhodná by byla další místa v lokalitě Za
Sitonou, kde jsou inženýrské sítě – jednání s vlastníky těchto pozemků.

j)

Informace o přehledu ukládání odpadů ve sběrných dvorech

Členové zastupitelstva byli seznámeni se seznamem občanů, kteří využívají služeb sběrného dvora.

k) Kulturní výbor - Jana Štefánková:




l)

nabídnout občanům zájezd na vybrané představení do Horáckého divadla v Jihlavě,
vstupenka by stála 150-200,- Kč + cena za dopravu, kterou by částečně dotovala obec
vánoční trhy + vánoční dostaveníčko na návsi se budou konat v podobném termínu jako
vloni
pouťové posezení s kapelou Horané – buď na sokolské zahradě, nebo na starém hřišti.
Místní organizace se dohodnou, zda se chtějí účastnit pořádání této akce. Další informace
na příštím zastupitelstvu.

Připomínky Josefa Herbrycha:


naplánovat kompletní deratizaci v obci



výdělek pro organizace za prodej železného šrotu projednat předem v zastupitelstvu
-



na základě čeho, resp. čího rozhodnutí byly poskytnuty finanční prostředky za prodej
železného šrotu z rekonstrukce budovy úřadu městyse (radiátory a kotle ÚT) 1. SK
Rokytnice n. Rok a SDH Rokytnice n. Rok? Nejsem si vědom, že by zastupitelstvo o
tomto kroku bylo informováno.

Vyhláška o poplatcích ze vstupného – rozporuplná vyhláška, nebylo třeba ji schvalovat
-

upozornil jsem zastupitele, že v době schvalování veřejných vyhlášek, kromě jiného
vyhlášky o poplatku ze vstupného, jsem sdělil panu starostovi svůj názor, že stanovení
poplatku ze vstupného v naší obci je kontraproduktivní s ohledem na pořadatelství
některých akcí podnikatelskými subjekty jinými, než mají dle vyhlášky možnost být od
tohoto poplatku osvobozeny (např. firma YASHICA a jí pořádaný Rokytnáfest) a vyzval
k nápravě tohoto stavu.

Starosta ukončil jednání zastupitelstva v 21.30 hodin. Poděkoval všem přítomným za účast.
Termín příštího zastupitelstva byl stanoven na 29.10.2015 od 19.00 hodin.

Zapsala: Veronika Kašpárková
Petr Machovec – úprava zápisu v bodě 9h
Josef Herbrych – doplnění zápisu v bodě 9h a 9l

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Sylva Zerzánková

………………………………………………….

Mgr. Jana Štefánková

………………………………………………….

