Zápis
z 14. zasedání Zastupitelstva Městyse Rokytnice nad Rokytnou,
konaného dne 26. listopadu 2015 v 18:00 hodin
Zahájení zasedání zastupitelstva provedl v 18:00 hodin starosta městyse Antonín Novák.
Počet přítomných členů ZM:

8

Antonín Novák, Ing. Jaroslav Václavek, Martin Špaček, Josef Herbrych, Petr Machovec, Ing. Sylva
Zerzánková, Mgr. Jana Štefánková, Jaroslav Machoň
18.15 hod. dorazila Ing. Sylva Zerzánková (od bodu č. 2)
18.25 hod. dorazil Petr Machovec (od bodu č. 3)
Omluveni:

3

Radek Šulc, Ing. Tomáš Dlouhý, 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 navrhl jako ověřovatele zápisu Jaroslava Machoně a Mgr. Janu Štefánkovou.
Pro - 6

proti - 0

zdržel se - 0

Starosta přečetl navržený program jednání, požádal o jeho případné doplnění a vyzval k hlasování:
Pro - 4

proti - 2 (Josef Herbrych, Martin špaček)

zdržel se - 0

Josef Herbrych: navrhl vyřazení bodu č. 6 z jednání, protože materiály k tomuto bodu starosta
neposlal v souladu s jednacím řádem, tzn. nejméně tři dny před zasedáním zastupitelstva a vznesl
několik připomínek:
- v žádostech organizací jsou chyby, např. jméno statutárního zástupce organizace nesouhlasí s jeho
podpisem
- 1. SK Rokytnice nepodává žádosti o příspěvek na akce zvláštního zřetele hodné - tak, jak je to
v podmínkách pro poskytnutí dotace, ale na akce, na které to není potřeba (nákup branek nebo
křovinořezu) - nebo myslivecký spolek na ziskovou akci Poslední leč.

- některé organizace nestihly žádost o dotaci podat, protože nebyly informovány, že se tyto žádosti
budou projednávat na tomto zasedání zastupitelstva - bylo by dobré, kdyby se žádosti podávaly
průběžně během roku a vždy byl vyhlášen přesný termín podávání žádostí
- není patrné, kde je hranice výše příspěvku
- proč nejsou peníze za prodej železného šrotu pořízeného z rekonstrukce radnice v rámci této
dotace, nebo proč je obec nevyužila pro svoje účely
- podmínky jsou chaotické, je třeba určit přesná kritéria posuzování žádostí v dalších letech
- nesouhlasí se zrušením podmínky trvalého pobytu členů, na které je dotace žádána nesponzorovat konkrétním soutěžícím jejich zájmovou činnost
Jana Štefánková: zastupitelstvo se dohodlo, že organizace podpoří - důležité je, kolik už čerpali a kolik
ještě mají dostat - jedná se o formu, penězi určenými v rozpočtu budou podpořeny
Odpověď starosta:
-

v žádostech o dotaci byly stejné nesrovnalosti i v dřívějších letech
bylo dohodnuto, že výše příspěvku pro každou organizaci zůstane přibližně stejná jako vloni
myslivecká Poslední leč je jedinou akcí, na kterou si může spolek požádat o příspěvek
v obecním rozpočtu se s těmito příspěvky počítá, částka určená v rozpočtu rozhodně nebude
překročena
- peníze za prodej železného šrotu dostaly organizace za to, že se podílely na jeho likvidaci
Bod č. 6 bude z jednání zastupitelstva vyřazen, nahradí ho projednání úpravy pravidel pro poskytnutí
individuální dotace.
Jednání ZM se bude řídit tímto programem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Pro - 7

Zahájení
Informace a kontrola úkolů za uplynulé období
Smlouva o dílo „Poradenské služby při získání dotace“
Žádost o finanční dar MŠ Markvartice
Žádost o finanční příspěvek Oblastní charita Třebíč
Úprava pravidel pro poskytnutí individuální dotace
Schválení prodejní ceny vozidla Multicar
Informace o schválených úpravách rozpočtového opatření
Různé
Závěr
proti - 0

zdržel se - 0

2. Informace a kontrola úkolů za uplynulé období
a) poldr - stavba byla ukončena na základě předávací dokumentace
- proběhla kontrola SFŽP
- příprava kolaudace stavby

b) obecní stavení č.p. 87 - dokončení zabezpečení opěrné zdi

-

objednána vazba ve Starči a střešní krytina v Radkovicích

Josef Herbrych: dotaz na vzhled nové střechy, zda se uvažuje o jejím prodloužení a tím vznikne
přístřešek, zda bude střecha sedlová nebo valbová
Starosta odpověď: střecha naváže na stávající konstrukci a bude ve stejném provedení jak střecha
původní, přístřešek bude dodělán později dle financí
c) veřejné osvětlení - opravy kabeláže a rozvodných skříní
- dokončena výměna většiny svítidel
d) Základní škola - kontrola podlahy v 1. patře
- domluvena důkladnější kontrola s ing. Stanislavem Štorkem, která proběhne o vánočních
prázdninách
e) zázemí pro odpadové boxy - cena za projekt, který zpracoval p. Krejsek, je obvyklá
- konzultováno s ing. Stanislavem Štorkem a ing. Petrem Novákem, který zajišťuje administraci
akce
- žádost, kterou zpracoval p. Bártl s manželkou, byla podána v termínu
- odměna za zpracování žádosti bude vyplacena až podle úspěšnosti projektu
f) rybník - po opravě přepadu proběhla i oprava stavidla, nová prkna dodala firma p. Petra Kamaráda
- v létě byl proveden sondážní výkop u vrtu nad rybníkem, možnost zajištění stálého přítoku
vody do rybníka
g) kanalizace - proběhlo 2x jednání s VAS a ing. Prušou
- prohlídka problémových úseků přímo v Rokytnici
- pravděpodobné je umístění přečerpávací stanice před ČOV
h) setkání seniorů 2015, zájezd do Horáckého divadla v Jihlavě - obě akce proběhly dobře, divadelní
představení bylo pěkné, starosta poděkoval všem zastupitelům
i) parkoviště nad koupalištěm - přesto, že je od roku 2007 vyznačeno v územním plánu, Krajský úřad
jako orgán ochrany půdního fondu nesouhlasí s navrženou plochou jako parkovištěm. Na základě
této skutečnosti se pracuje na přípravě vydání územního a stavebního povolení.
j) připomínky občanů je nutno hlásit průběžně, aby mohly být průběžně řešeny - na zasedání
zastupitelstva projednávat záležitosti, které vyžadují rozhodnutí zastupitelstva
Zastupitelstvo bere na vědomí informace a kontrolu úkolů za uplynulé období.

3. Smlouva o dílo „Poradenské služby při získání dotace“
Ad bod č. 2e, výběrovým řízením se bude zabývat zastupitelstvo.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo smlouvu o dílo „Poradenské služby při získání dotace“
Pro - 8

proti - 0

zdržel se - 0

4. Žádost o finanční dar - MŠ Markvartice
MŠ Markvartice poslala starostovi žádost o finanční dar na školní rok 2015/2016. V roce 2014 činil
tento příspěvek 1.500,- Kč, kdy MŠ v Markvarticích navštěvovaly 3 děti z Rokytnice nad Rokytnou
(500,- Kč na 1 dítě). V letošním roce navštěvuje tuto MŠ jedno dítě. Starosta navrhuje finanční
příspěvek 1.000,- Kč.
Zastupitelstvo projednalo žádost MŠ Markvartice o finanční dar a schválilo příspěvek 1.000,- Kč.
Pro - 8

proti - 0

zdržel se - 0

5. Žádost o finanční příspěvek - Oblastní charita Třebíč
Starostovi byla doručena žádost Oblastní charity Třebíč o finanční příspěvek 16.098,- Kč. V dřívějších
letech byl příspěvek libovolný - za Městys Rokytnice nad Rokytnou 5.000,- Kč. V současné době se
výše příspěvku stanovuje podle zvláštního výpočtu, který není z žádosti patrný. Zastupitelstvo se
dohodlo na odložení tohoto bodu na příští zasedání a pověřuje Josefa Herbrycha jednáním s
ředitelem Oblastní charity Třebíč p. Jaškem a zjištěním výpočtu výše tohoto příspěvku. Poté bude
žádost zastupitelstvem znovu projednána a dohodnutá částka bude zařazena do rozpočtu na příští
rok.
Zastupitelstvo projednalo žádost o finanční příspěvek Oblastní charity Třebíč a odkládá tento bod na
příští zasedání.
Pro - 8

proti - 0

zdržel se - 0

6. Úprava pravidel pro poskytování individuální dotace
Protože si organizace svoje žádosti nepodaly v termínu, také zvláště kvůli Mysliveckému spolku
Rokytnice n. R., který podává žádost o dotaci na akci Poslední leč, kterou ale pořádá vždy v listopadu,
a tím pádem by neměl šanci si do 31.10. o dotaci požádat, navrhuje starosta úpravu pravidel pro
poskytování dotace v čl. III odst. 1 - Čerpání dotace musí spadat do období od 1.1 do 30.11. daného
roku.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo úpravu pravidel pro poskytování individuální dotace pro
organizace.
Pro - 8

proti - 0

zdržel se - 0

7. Schválení prodejní ceny vozidla Multicar
Původní zveřejněná cena za vozidlo MULTICAR byla 30.000,- Kč, ale o vozidlo nikdo neprojevil zájem.
Bude zveřejněno znovu, proto starosta vznesl dotaz k zastupitelům, zda tuto sumu nechat nebo
snížit. Vozidlo MULTICAR má momentálně cca 20.000,- Kč hodnotu, a proto se zastupitelé dohodli
prodejní cenu vozidla MULTICAR ponechat na této ceně.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo prodejní cenu vozidla Multicar 20.000,- Kč.
Pro - 8

proti - 0

zdržel se - 0

8. Informace o schválených úpravách rozpočtového opatření
Zastupitelstvo bere na vědomí starostou schválené rozpočtové opatření č. 7

9. Různé
a)

Žádost o příspěvek Českému svazu včelařů - starostovi byla doručena žádost Českého svazu
včelařů o příspěvek na včelstva, a protože se tyto příspěvky nedotýkají včelařů v obci,
zastupitelstvo nedoporučuje vyhovět této žádosti.

Pro - 8
b)

proti - 0

zdržel se - 0

Skácení stromů u kostela – kvůli opravě schodů u kostela by bylo nutné skácet dvě vzrostlé lípy.
Vydání rozhodnutí je v kompetenci starosty.

Josef Herbrych: v některých případech je možno pouze ořezat kořenový systém, ale pokud je
stanovisko památkářů takové, mohou se stromy pokácet
Starosta: budou probíhat další jednání na místě s odborníky i Českou inspekcí ŽP, vést záležitost ve
správním řízení, pokud budou stromy pokáceny, připraví se jiná výsadba
c)

Plán rozvoje Městyse Rokytnice nad Rokytnou 2014 - 2020 - starosta poslal zastupitelům
rozpracovaný plán rozvoje obce a požádal je o jejich vyjádření, doplnění

Josef Herbrych: některé věci uvedené v plánu jsou už hotové - koncept by se měl opravit podle
skutečnosti. Do takových záležitostí by se měla zapojit veřejnost - v roce 2008 proběhla anketa, kdy
bylo u občanů zjišťováno, o co by měli v obci zájem. Za tímto účelem by se mohlo uspořádat veřejné
zasedání v hostinci.
d)

Úprava sokolské zahrady – je třeba připravit projekt, stavební komise doporučí spolehlivou
projektovou firmu nebo se zapojí sami.

e)

Jana Štefánková informovala o chystaných vánočních trzích v sokolovně od 16.00 hodin, bude 11
prodejců, stánky zajistila L. Sochnová s pí. Hanákovou ze Starče - doveze V. Piálek, poté vánoční

dostaveníčko na návsi - starosta dohodne s Davidem Velebou přesný čas a cenu. Občerstvení pro
občany - stejné jako vloni - čaj a svařené víno - obsluhovat budou zastupitelé.
f)

Petr Machovec informoval o doplnění monitoringu obce formou fotoknihy - začínat bude rokem
2014. Bylo by možné potom připravit i fotoknihu za určité období (4 - 5 let) a nabídnout ji
občanům.

10. Závěr
Starosta ukončil jednání zastupitelstva v 19.30 hodin. Poděkoval všem přítomným za účast.
Termín příštího zastupitelstva byl stanoven na 16.12.2015 od 18.00 hodin.

Zapsala: Veronika Kašpárková

Ověřovatelé zápisu:

Jaroslav Machoň

………………………………………………….

Mgr. Jana Štefánková

………………………………………………….

