Zápis
z 15. zasedání Zastupitelstva Městyse Rokytnice nad Rokytnou,
konaného dne 16. prosince 2015 v 18:00 hodin
Zahájení zasedání zastupitelstva provedl v 18:00 hodin starosta městyse Antonín Novák.
Počet přítomných členů ZM:

7

Antonín Novák, Ing. Jaroslav Václavek, Martin Špaček, Josef Herbrych, Petr Machovec, Ing. Sylva
Zerzánková, Radek Šulc, Ing. Stanislav Štork, Ing. Tomáš Dlouhý
19.05 (bod 8) – dorazil Ing. Jaroslav Václavek
Omluveni:

3

Mgr. Jana Štefánková, Jaroslav Machoň, Martin špaček

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 Josefa Herbrycha, Ing. Stanislava Štorka
Pro - 7

proti - 0

zdržel se - 0

Starosta přečetl navržený program jednání, požádal o jeho případné doplnění a vyzval k hlasování.
Jednání ZM se bude řídit tímto programem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Informace a kontrola úkolů za uplynulé období
Schválení složení inventarizační komise
Projednání rozpočtového provizoria na rok 2016
Informace o schválených úpravách rozpočtového opatření
Schválení příspěvku oblastní charita Třebíč
Individuální dotace městyse
Různé
Závěr

Pro - 7

proti - 0

zdržel se - 0

2. Informace a kontrola úkolů za uplynulé období
a) Obecní stavení č.p. 87 - střešní vazba je připravena ve Stříteži, objekt je zazimován a střecha bude
hotová dle počasí do konce roku nebo začátkem příštího roku
b) Veřejné osvětlení - po kontrole rozvodových skříní bylo dohodnuto, že pravděpodobně jednu skříň
firma Elektro - Ing. Klíma opraví a dvě vymění za nové
- dále firma Elektro - Ing. Klíma dokončuje osvětlení na budově radnice a 1x doplní světlo k obecní
stodole
c) Základní škola - probíhají domluvy s ředitelem ZŠ ohledně hřišť pro MŠ, popř. ZŠ. V příštím roce
bude připravena studie, popř. projekt (zapojí se zastupitelé – stavaři – Ing. Jaroslav Václavek) a
podá se žádost o dotaci. Jedná se o sportovní a dětské hřiště za sokolskou zahradou, v mateřské
škole, popř. základní škole.
Ing. Stanislav Štork: dohodnout se na termín, kdy ve třídě v 1. patře ZŠ provést kontrolu podlahy,
zda o vánočních nebo raději jarních prázdninách, aby bylo dostatek prostoru.
Starosta: protože situace není tolik akutní, kontrola podlahy bude provedena o jarních
prázdninách a bude osloven některý z místních truhlářů
d) Kanalizace - dodělává se generel odvodnění, do 31.12.2015 je třeba dokončit harmonogram
výstavby některých úseků kanalizace. V části obce Dolní Dražka je hotová koncová šachta, do které
se budou napojovat pravděpodobně i další domy (Dlouhý, Martének, Kovář, Papula, popř.
koupaliště)
e) Ostatní práce - pracovníci na VPP už pracovní poměr ukončili, V. Piálek nyní provádí výmalbu
chodeb radnice
Zastupitelstvo bere na vědomí informace a kontrolu úkolů za uplynulé období.

3. Schválení složení inventarizační komise
Starosta navrhl členy inventarizační komise pro tento rok: Mgr. Jana Štefánková, Jaroslav Machoň, Ing.
Jaroslav Václavek, Radek Šulc a Libuše Sochnová. Inventura majetku obce proběhne v posledním týdnu
v prosinci 2015.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo složení inventarizační komise pro rok 2015.
Pro - 7

proti - 0

zdržel se - 0

4. Projednání rozpočtového provizoria na rok 2016
Zastupitelstvo projednalo a schválilo pravidla pro rozpočtové provizorium na rok 2016, kdy měsíční
výdaje do doby schválení rozpočtu městyse na rok 2016 budou dosahovat max. 1/12 skutečných výdajů
roku 2015.
Pro - 7

proti - 0

zdržel se - 0

5. Informace o schválených úpravách rozpočtového opatření
Zastupitelstvo bere na vědomí starostou schválené rozpočtové opatření č. 8 a 9.

6. Schválení příspěvku - Oblastní charita Třebíč
Tento bod jednání byl přeložen z minulého zasedání zastupitelstva kvůli nesrovnalostem v žádosti, kdy
nebyl patrný výpočet výše požadovaného příspěvku. Starosta získal tabulku s vyčíslením příspěvku a
navrhuje, protože se tyto služby nedotýkají natolik místních občanů, schválit příspěvek 5000,- Kč jako
v minulých letech.
Josef Herbrych podal protinávrh - schválit 50% výše požadovaného příspěvku, tedy 8.000,- Kč.
Hlasování o protinávrhu Josefa Herbrycha: pro 5 - proti - 2 (A. Novák, S. Zerzánková)
Pro návrh 8.000,- Kč nebyla nadpoloviční většina zastupitelů, proto byl schválen návrh 5.000,- Kč.

7. Individuální dotace městyse
Všechny organizace podaly žádost o individuální dotace z rozpočtu městyse, se statutárními zástupci
budou podepsány smlouvy.
Ing. Stanislav Štork: dotaz na pravidla poskytování dotací
Starosta odpověď: požádat o dotaci může jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, na akce obci
prospěšné, kdy jsou stanoveny určité podmínky – viz. zveřejněný dokument *Poskytování dotací z
rozpočtu Městyse Rokytnice nad Rokytnou – individuální dotace*

a) Žádosti organizací:
Myslivecký spolek - částečná úhrada nákladů na kulturní akci Poslední leč - požadavek 10.000,- Kč
Pro - 7

proti - 0

zdržel se - 0

Zastupitelstvo schválilo výši příspěvku pro Myslivecký spolek 10.000,- Kč.

1. SK Rokytnice - příspěvek na zajištění činnosti 1. SK (pronájem sportovišť a autobusová doprava na
utkání) - požadavek 30.000,- Kč
Pro - 7

proti - 0

zdržel se - 0

Zastupitelstvo schválilo výši příspěvku na zajištění činnosti pro 1. SK Rokytnice 30.000,- Kč.

1. SK Rokytnice - částečná úhrada nákladů na energie spojená s činností 1. SK a provozem travnatého
hřiště (energie na provoz kabin, sprchy a závlaha travnatého hřiště) - požadavek 15.000,- Kč
Pro - 7

proti - 0

zdržel se - 0

Zastupitelstvo schválilo výši příspěvku na částečnou úhradu nákladů energie spojenou s činností 1. SK
a provozem travnatého hřiště pro 1. SK Rokytnice 15.000,- Kč.

1. SK Rokytnice - pořízení materiálně technického zabezpečení pro činnost 1. SK (výměna opotřebených
ochranných sítí za branky za nové, výroba nových přenosných hliníkových branek - pro potřebu
mládežnických mužstev), pro úpravu travnatého hřiště a okolí - požadavek 35.000,- Kč
Pro - 7

proti - 0

zdržel se - 0

Zastupitelstvo schválilo výši příspěvku na pořízení materiálně technického zabezpečení pro činnost 1.
SK Rokytnice 35.000,- Kč.

Josef Herbrych: upozorňuje na to, že příspěvky pro 1. SK Rokytnice se sčítají – částka činí 80.000,- Kč,
jedná se tedy o částku nad 50.000,- Kč, a proto je nutné zveřejnit uzavřené smlouvy.

Tělovýchovná jednota Sokol Rokytnice - rekonstrukce elektrických rozvodů ve starých kabinách a pod
pergolou - požadavek 4.000,- Kč
Josef Herbrych podává protinávrh: zamítnout tuto žádost, protože se nejedná o akci zvláštního zřetele
hodnou (viz. dokument *Poskytování dotací…*), na takovou akci je možnost požádat o dotace z Kraje
Vysočina, objekt komerčně vydělává. Není dobré, že TJ zatím nemá s areálem žádný záměr.
Ing. Stanislav Štork: dotaz, jaké jsou plány s tímto areálem do budoucna - vzhledově i účelově
Ing. Sylva Zerzánková: protože v obci je již areál na koupališti a menší na sokolské zahradě, TJ zatím
nemá zájem ze starého hřiště nějaký další sportovní areál vybudovat, nebo dělat nějakou velkou
rekonstrukci. Zatím je tam zázemí pro pořádání oslav pro jednotlivce i různých akcí organizací, je tam
ohniště, areál bude oplocen. Celá plocha je v majetku TJ Sokol Rokytnice, takže oni sami se mohou
rozhodnout, co vybudovat, nebo pronajmout apod. Příspěvek 4000,- Kč je jenom symbolická částka.
Hlasování o protinávrhu Josefa Herbrycha: pro 1 (J. Herbrych) - proti 6 - zdržel se 0

Hlasování o původním návrhu 4.000,- Kč pro TJ Sokol: pro 6 - proti 1 (J. Herbrych) - zdržel se 0
Zastupitelstvo schválilo výši příspěvku na rekonstrukci elektrických rozvodů ve starých kabinách a pod
pergolou pro Tělovýchovnou jednotu Sokol Rokytnice 4.000,- Kč.

Tělocvičná jednota Sokol Rokytnice - částečná úhrada nákladů na činnost oddílu TJ Sokol (energie v
sokolovně) – požadavek 13.000,- Kč
Josef Herbrych: TJ Sokol dostává dotace z Župy sokolské Jihlava, což je využíváno i na pokrytí úhrady
energií
Pro - 6

proti - 0

zdržel se - 1 (J. Herbrych)

Zastupitelstvo schválilo výši příspěvku na částečnou úhradu nákladů na činnost oddílu TJ Sokol (energie
v sokolovně) pro Tělocvičnou jednotu Sokol Rokytnice 13.000,- Kč.

SDH - pořízení materiálně technického zabezpečení pro činnost SDH Rokytnice (nákup stejnokrojů pro
členy SDH, nákup hasičského materiálu a pojištění členů SDH) - požadavek 8.131,- Kč
Starosta navrhuje z požadavku vyjmout příspěvek na stejnokroje a pojištění.
Josef Herbrych podává protinávrh - nechat celý příspěvek
Ing. Stanislav Štork: příspěvek nechat celý, ale do příštího roku nutno stanovit přesná pravidla, čeho se
dotace může týkat
Hlasování o protinávrhu Josefa Herbrycha (celá částka 8.131,- Kč): pro 4 - proti 3
Hlasování o návrhu starosty (částka snížená o pojištění – mínus 1.440,- Kč = 6691,- Kč): pro 3 - proti 4
Protože žádný z návrhů nebyl schválen, starosta vyzval k znovuhlasování pro návrh celého příspěvku
8.131,- Kč.
Pro - 7

proti - 0

zdržel se - 0

Zastupitelstvo schválilo výši příspěvku na pořízení materiálně technického zabezpečení pro činnost SDH
Rokytnice 8.131,- Kč.

SDH - zajištění soutěžní činnosti SDH Rokytnice (nákup materiálu pro opravu a údržbu závodních
překážek, nákup sportovního vybavení, diplomů, pohárů a PHM pro sportovní techniku a úhradu
startovného) – požadavek 8.674,- Kč
Ing. Sylva Zerzánková: účastnila se výroční schůze SDH, kde bylo ze zpráv jednotlivých družstev patrno,
že v roce 2015 neměl SDH pět soutěžních družstev, jak uvádí v žádosti, ale fungují pouze dvě, tím

pádem nemá tak velké náklady, činnost není pravidelná, ostatní organizace se musí starat o svůj
majetek, SDH nemusí platit nájem klubovny, energie
Josef Herbrych: v letošním roce je určité období, kdy není tolik soutěžních družstev, a náklady takové
nejsou, kromě PHM. Je však třeba vytvořit nový jasný systém přerozdělování příspěvků, aby se přesně
vědělo, na co mohou organizace požádat.
Pro - 6

proti - 1 (S. Zerzánková)

zdržel se - 0

Zastupitelstvo schválilo výši příspěvku na zajištění soutěžní činnosti SDH Rokytnice 8.674,- Kč.

b) Další žádosti:
Milan Hlouch - úprava akustiky zkušebny - požadavek 20.000,- Kč
Jiřina Hlouchová - nákup malé mobilní ozvučovací aparatury - požadavek 10.000,- Kč
Starosta doporučil žádost Milana Hloucha a Jiřiny Hlouchové odložit na zasedání po schválení rozpočtu
na rok 2016 a zastupitelstvo doporučení schválilo.
Pro - 7

proti - 0

zdržel se - 0

19.05 hod. – dorazil Ing. Jaroslav Václavek

8. Různé
a) Plán rozvoje obce – starosta požádal zastupitele, ale tento plán doplňovali o svoje nápady,
připomínky, nápady organizací, ZŠ, MŠ apod. v termínu – do lednového zasedání zastupitelstva.
Ing. Jaroslav Václavek: za účelem zjištění požadavků občanů, připomněl uspořádání zasedání v místním
hostinci
Josef Herbrych: souhlasí s uspořádáním takového zasedání a doporučuje vytvoření ankety. Je třeba
občanům představit plán, dostatečně zdůvodnit, na co jsou a nejsou finance.
Starosta: do lednového zasedání promyslet doplnění plánu rozvoje obce a v únoru by se uskutečnila
veřejná schůze.
b) Vánoční trhy – se uskuteční 22.12.2015 od 16.00 hodin, starosta je domluven se starostou Starče,
že stánky dovezou v úterý ráno, zastupitelé se zapojí při prodeji a výdeji občerstvení - svařené víno
(víno a cukr zajistí starosta, koření si zajistí Josef Herbrych a svařák uvaří v sokolovně), čaj (uvaření
zajistí starosta ve školce), klobásy grilují hasiči. Starosta zajistí také osvětlení stánku u sokolovny.
Prodej při trzích – Josef Herbrych, Martin Špaček
Výdej při koledách – Jaroslav Václavek, Tomáš Dlouhý, Stanislav Štork

9. Závěr
Starosta ukončil jednání zastupitelstva v 19.30 hodin. Poděkoval všem přítomným za účast.
Termín příštího zastupitelstva byl stanoven na 28.1.2016 od 18.00 hodin.

Zapsala: Veronika Kašpárková

Ověřovatelé zápisu:

Josef Herbrych

………………………………………………….

Ing. Stanislav Štork

………………………………………………….

