Zápis
z 13. zasedání Zastupitelstva Městyse Rokytnice nad Rokytnou,
konaného dne 29. října 2015 v 19:00 hodin

Zahájení zasedání zastupitelstva provedl v 19:00 hodin starosta městyse Antonín Novák.
Počet přítomných členů ZM:

9, v 19:10 hod. 11 – dorazil Martin Špaček a Ing. Sylva Zerzánková

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

0

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.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Informace a kontrola úkolů za uplynulé období
Pachtovní smlouva na obecní pozemky
Schválení smlouvy na projekt „Zázemí pro odpadové boxy“
Schválení smlouvy na opravu VO
Schválení smlouvy na výměnu svítidel VO
Projednání úprav rozpočtového opatření
Různé
Závěr

Starosta navrhl za ověřovatele zápisu Radka Šulce a Jaroslava Machoně.
Pro - 9

Proti - 0

Zdržel se – 0

č. 2/13/15
Zastupitelstvo bere na vědomí informace za uplynulé období.
Zateplení radnice - kolaudace 8.10.2015 bez připomínek, řeší se doplatek změnových listů.
Poldr - dodělání tůní, úprava terénu okolí poldru, osetí hráze, napouštění, úprava cesty a terénu na
starém hřišti
Obecní stavení č.p. 87 - dozdění věnce pod vazbu, zabetonování podpůrného základu opěrné zdi,
nátěry oken
VO - zahájeny opravy VO, provedeny nátěry
Rokytná - s povodím Moravy domluvena oprava koryta pod bytovkou. Oprava mostu pod koupalištěm
na náklady obce.
Základní škola - nutno provést kontrolu podlahy v 1. patře a stav dětského hřiště v MŠ

č.3/13/15
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o pronájmu obecních pozemků s panem Kostelníkem Martinem za
cenu 3400,- Kč za hektar.
Pro - 11

Proti - 0

Zdržel se - 0

č. 4/13/15
Zastupitelstvo projednalo a schválilo Smlouvu o dílo č. 2/2015 na projekt „Zázemí pro odpadové boxy
- Rokytnice nad Rokytnou“ - dodavatel Jaroslav Krejska.
Připomínky na vysokou cenu. Starosta se pokusí dohodnout nižší cenu.
Pro - 10

Proti - 0

Zdržel se - 1 (Herbrych J.)

Josef Herbrych namítl, že vzhledem k rozsahu zpracovávané dokumentace se mu zdá cena 30 000,- Kč
+ DPH vysoká a že tato práce mohla být nabídnuta formou SOD někomu z místních stavařů - inženýrů.

č. 5/13/15
Zastupitelstvo projednalo a schválilo Smlouvu o dílo na realizaci rekonstrukce soustavy veřejného
osvětlení v Rokytnici nad Rokytnou. Zhotovitel Elektro Ing. Klíma s.r.o.
Pro - 11

Proti - 0

Zdržel se - 0

č. 6/13/15
Zastupitelstvo projednalo a schválilo Smlouvu o dílo na realizaci rekonstrukce veřejného osvětlení
„Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v obci Rokytnice nad Rokytnou“.
Zhotovitel Elektro Ing. Klíma s.r.o.
Připomínka Štork, Špaček – doplnit smlouvu v čl. II. Předmět smlouvy bude proveden v souladu
s podmínkami veřejné soutěže - zodpovídá starosta
Technický dozor se pokusí zajistit Špaček M.
Pro - 11

Proti - 0

Zdržel se - 0

č. 7/13/15
Zastupitelstvo vzalo na vědomí úpravu rozpočtového opatření č. 6.
Pro - 11

Proti - 0

Zdržel se – 0

č. 8a/13/15
Zastupitelstvo schválilo „Výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Rokytnice nad Rokytnou za školní rok
2014/2015“
Pro - 11

Proti - 0

Zdržel se – 0

č. 8b/13/15
Zastupitelstvo projednalo a schválilo dohodu o úhradě doplatku nájemného za obecní pozemky p.č.
657/2 a p.č. 661/2 ze ZD Výčapy za období 1995 - 2015 a to 27 885,- Kč. Dále smlouvu o pronájmu
těchto pozemku za 3400,- Kč za 1 ha. Při kontrole pronajímaných obecních pozemků totiž bylo zjištěno,
že ZD Výčapy neplatí od r. 1995 za pronajaté pozemky nájem.
Pro - 11

Proti - 0

Zdržel se – 0

č. 8c/13/15
Různé
- setkání seniorů – 7.11.2015 od 14:00 hod. – pozvánky do 5.11 všichni členové ZM, chystání sálu
sobota 7.11.2015 od 12:30, káva, čaj, hrnečky – Štefánková, Sochnová, kořalka – Špaček, Herbrych,

výčep – Dlouhý, Machovec, občerstvení + další zboží zajistí Novák, fotografování zajistí Herbrych
Josef – zajistí syna Petra Herbrycha.
- domluven termín vánočních trhů a dostaveníčka na 22.12.2015 – zajistit stánky ze Starče, domluvit
hudbu Veleba (čas+cena) - zajistí Novák, Štefánková zajistí prodejce
- p. Štefánková – 16.1.2016 se uskuteční divadlo Čechočovice od 15:00 do 16:00, termín koliduje
s plesem 1. SK – proběhne vzájemná domluva ohledně občerstvení a přípravy sálu. 6.11.2015
divadlo Jihlava (přihlášeno 46 občanů).
p. Herbrych
- vznesl dotaz, zda někdo provádí (dříve toto dělala místostarostka Ing. Věra Václavková) monitoring
médií a dokumentaci dění v obci
- upozornil na potřebu dodržovat technologické postupy při kompostování na komunitní
kompostárně
- připomněl přikrytí síta na kompost, uloženého v provozovně HKD, před zimou
- vznesl dotaz, zda je pro stavbu parkoviště u koupaliště již zpracována projektová dokumentace a
jaký je vývoj stavby
- obdobný dotaz vznesl k opravám „Ježkovy chalupy“, kdy se dotazoval, probíhají-li práce při její
rekonstrukci dle nějaké projektové dokumentace nebo nahodile. Upozornil na nutnost vytyčení si
záměru, v jakém rozsahu a v jaké podobě bude rekonstrukce probíhat, protože tato ucelená
koncepce zatím neexistuje. Zároveň navrhl vytvoření skupiny, která se touto problematikou bude
zabývat a vytvoří požadavky a podmínky pro zpracování projektové dokumentace úprav.
připomínky občanů, které tlumočil zastupitelům p. Herbrych – obecní popelnice u sochy přemístit k
OÚ, zapáchající kontejnery na bioodpad od OÚ zpět k plotu školy, větve stromů zakrývají sochu, úprava
zeleně okolo radnice a domu služeb, nedosečené krajnice k Sádku
- p. Novák - po ukončení stavebních prací na poldru, se začneme věnovat i kompostárně tak, jak to
vyžadují technologické postupy
- síto na kompost bude převezeno do obecní stodoly
- na projektové dokumentaci se pracuje, ale čeká se na schválení UP obce
- na opravách Ježkovy chalupy se provádějí zatím jenom základní údržbové a nezbytné práce, které
nevyžadují projektovou dokumentaci. Ve vytvoření pracovní skupiny není problém.
- připomínky občanů se řeší průběžně
- p. Zerzánková – větve, které zakrývají sochu a rozrostlé keře okolo OÚ přece nenarostly za rok, jsou
tam určitě už více let a měly by se ořezávat v období vegetačního klidu.

Starosta ukončil jednání zastupitelstva v 21.00 hodin. Poděkoval všem přítomným za účast.
Termín příštího zastupitelstva byl stanoven na 26.11.2015 v 18.00 hodin.

Zapsal: Machovec, Novák
Ověřovatelé zápisu:

Radek Šulc

………………………………………………….

Jaroslav Machoň

………………………………………………….

