Zápis
z 16. zasedání Zastupitelstva Městyse Rokytnice nad Rokytnou,
konaného dne 28. ledna 2016 v 18:00 hodin
Zahájení zasedání zastupitelstva provedl v 18:00 hodin starosta městyse Antonín Novák.
Počet přítomných členů ZM:

11

Antonín Novák, Ing. Jaroslav Václavek, Martin Špaček, Josef Herbrych, Petr Machovec, Ing. Sylva
Zerzánková, Radek Šulc, Ing. Stanislav Štork, Ing. Tomáš Dlouhý, Mgr. Jana Štefánková, Jaroslav
Machoň
19.15 – dorazil Ing. Stanislav Štork
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 navrhl jako ověřovatele zápisu Ing. Sylvu Zerzánkovou a Ing. Tomáše Dlouhého.
Pro 10 - 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.
10.
11.

Zahájení
Informace a kontrola úkolů za uplynulé období
Projednání smlouvy o službách s TRADO-BUS Třebíč na rok 2016
Projednání žádosti o finanční příspěvek na restaurování soch u kostela
Projednání záměru pronájmu restaurace ve sportovním areálu
Projednání žádosti o dotaci v rámci POV 2016
Individuální dotace městyse
Projednání smlouvy o dílo „Poradenské služby při získáni dotace POV na místní komunikace“
Projednání zpracování studie proveditelnosti projektu MŠ
Různé
Závěr

Pro 10 - proti 0 - zdržel se 0

2. Informace a kontrola úkolů za uplynulé období
a) Poldr – 8.1.2016 kolaudace, vše bez problémů, posláno závěrečné finanční vyúčtování akce
b) Radnice – odesláno závěrečné finanční vyúčtování akce
- proběhlo připojení kotelny na internet (z důvodu oprav kotlů)
- minulý týden kontrola střechy stavebním dozorem – vše bez závad
- probíhá malování interiéru celé budovy
c) kontejnerové stání – žádost o dotaci byla v prvním kole vyřazena, nabytí právní moci na
územním souhlasu bylo 3 dny po termínu, žádost bude podána v dalším kole
d) příprava projektové dokumentace na přístavbu MŠ – na základě studie z roku 2012 bude
zpracována projektová dokumentace, jsou vyhlášeny zajímavé dotace
- přístavba bude napojena na stávající budovu MŠ, vyřeší se tím i problém s budovou jídelny,
která je ve špatném stavu
e) okolí Březové – v lesích probíhá těžba dříví, které je napadeno kůrovcem, provádí firma p.
Perničky (Stařeč), bylo slíbeno vedoucím střediska na Březové, že proběhne úklid v lese, který
znečistily děti z tábora
f) kanalizace – je zpracovaná koncepce kanalizace, vypracován harmonogram prací
g) vozidlo MULTICAR – SPZ v depozitáři, prodej neuskutečněn
Josef Herbrych: dotaz proč nebyl zveřejněn inzerát v Horáckých novinách nebo na webu např.
bazoš.cz
Starosta odpověď: dva zájemci se ozvali, domníval se, že prodej proběhne, nakonec ale oba o
koupi vozidla přestali mít zájem
Zastupitelstvo bere na vědomí informace a kontrolu úkolů za uplynulé období.

3. Projednání smlouvy o službách s TRADO-BUS Třebíč na rok 2016
Starostovi byla doručena k podpisu nová smlouva se společností TRADO-BUS o veřejných službách
společně s Odborným odhadem prokazatelné ztráty. Částka doplatku bude u nové smlouvy o cca
14.000,- Kč vyšší.
Petr Machovec: dotaz na určité linky a čísla spojů, zda Městys Rokytnice zbytečně některé spoje
neplatí za jiné obce. Navrhuje zhodnotit vytíženost některých spojů (např. vyvážka ve 14.40 hod.,
linka ve 14.45 hod.).
Josef Herbrych: každá obec má přidělený počet spojů, podle určitého vzorce se výsledná částka ve
faktuře rozpočítává mezi další obce – v našem případě: Stařeč, Čechočovice, Chlístov.
Pro 10 – proti 0 - zdržel se 0
Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o veřejných službách se společností TRADO-BUS Třebíč na rok
2016 a ukládá starostovi zjistit vytíženost linky – spoje č. 18 a 23.

4. Projednání žádosti o finanční příspěvek na restaurování soch u kostela
Starostovi byla doručena Žádost o projednání a písemné vyjádření o zařazení finančního příspěvku
10% (44.000,- Kč) do rozpočtu městyse na rok 2016 na realizaci projektu „Restaurování soch
z venkovního schodiště u kostela sv. Jana Křtitele“. Starosta navrhuje přispět částkou 45.000,- Kč.
Sylva Zerzánková: dotaz na výsledek jednání ohledně kácení stromů u schodiště
Starosta odpověď: ŘK farnost vzala svou žádost o kácení stromů zpět, oprava proběhne celková,
vznikla nová projektová dokumentace, včetně návrhu celkové nové výsadby u kostela. V první fázi
budou opraveny sochy, ve druhé fázi celkově schodiště a skácení dvou líp u kostela bude povoleno.
Pro 10 – proti 0 - zdržel se 0
Zastupitelstvo schválilo žádost Římskokatolické farnosti Rokytnice nad Rokytnou o finanční
příspěvek na restaurování soch u kostela sv. Jana Křtitele v celkové výši 45 000,- Kč.

5. Projednání záměru pronájmu restaurace ve sportovním areálu
Dosavadní nájemce areálu na koupališti - paní Gabriela Kirika - vypověděla nájemní smlouvu o nájmu
areálu na koupališti s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Nájem má uhrazen do konce roku 2015 a uhradí
i 1. čtvrtletí 2016. Je třeba schválit nové výběrové řízení na provozovatele koupaliště a restaurace, ale
- vzhledem k minulým zkušenostem - starosta navrhuje vyzkoušet, např. na 1 rok, pronajmout pouze
restauraci bez bazénu. V roce 2015 tam přípravu bazénu a okolí provedli zaměstnanci městyse na
VPP, kteří koupaliště na sezónu řádně připravili, a mohlo by to tak být i letos. Také se tím zjistí přesné
náklady na provoz koupaliště.
Josef Herbrych: je proti tomuto návrhu, koupaliště a restaurace k sobě patří, náklady na provoz jsou
snadno spočítatelné, není důvod, proč by se obec měla podílet na tom, aby do restaurace novému
nájemci lákala, díky péči o bazén, zákazníky, na tom by se měl provozovatel restaurace přičinit sám.
V minulém výběrovém řízení bylo málo zájemců také proto, že nebylo dostatek inzerátů, tentokrát by
se mělo zveřejnit v rámci kraje – Horácké noviny, Jihlavské listy, Třebíčský deník.
Petr Machovec: navrhuje upravit výši nájemného na nižší částku než 60.000,- Kč ročně, jako tomu
bylo dosud.
Josef Herbrych: nesouhlasí s nižším nájemným, v minulé době, kdy se v zastupitelstvu projednávalo
nájemné na částku 80.000,- Kč ročně, byl názor současného starosty takový, že je to částka ještě
nízká.
Jana Štefánková: musí být záruka, že pokud bude vydařená sezóna jako vloni, bude celý areál
v pořádku (posečená tráva, čistá voda...). Dotaz na podmínku uvedenou v Záměru o pronájmu
„Nájemce se bude podílet na finančním zajištění mládežnických družstev 1. SK Rokytnice nad
Rokytnou“ – navrhuje tento požadavek odstranit.
Hlasování o návrhu vyjmutí podmínky ze Záměru o pronájmu viz. výše: pro 10 – proti 0 – zdržel se 0
Hlasování o návrhu pronájmu celého areálu koupaliště: pro 5 – proti 5 – zdržel se 0

Hlasování o návrhu pronájmu pouze restaurace: pro 4 – proti 5 – zdržel se 1
Další diskuze:
Josef Herbrych: navrhuje nabídnout k pronájmu celý areál, pokud budou problémy, může s údržbou
pomoci obec, ale běžnou správu musí zajistit nájemce. Je třeba zveřejnit v rámci kraje, ne jenom na
webu městyse a úřední desce úřadu.
Starosta: poukázal na skutečnost, že v předešlých letech nebylo koupaliště čištěno dokonale, což se
odráželo i na kvalitě vody.
Sylva Zerzánková: pokud by se o koupaliště starala obec, přitáhla by provozovateli restaurace
zákazníky. Z toho vyplývá, že v tom případě by se měl nájem restaurace ještě zvýšit.
Starosta vyzval k znovuhlasování:
Hlasování o návrhu pronájmu celého areálu koupaliště:
pro 8 – proti 2 (A. Novák, S. Zerzánková) – zdržel se 0
a) Zastupitelstvo schválilo záměr pronájmu celého areálu koupaliště a oznámení o vyhlášení
výběrového řízení provozovatele koupaliště a restaurace Na koupališti a ukládá starostovi
zajistit inzerci, zájemci o pronájem mohou své nabídky doručovat na úřad městyse do
2.3.2016.
Jana Štefánková: zaslat připravenou inzerci, pokusí se zajistit její zveřejnění u mluvčí Města Třebíč
(web, FB, Třebíčské noviny apod.), popř. Kraje Vysočina.
Hlasování o výši nájemného 60.000,- Kč ročně:
pro 9 – proti 1 (A. Novák) – zdržel se 0
b) Zastupitelstvo schválilo výši nájemného pro celý areál koupaliště 60.000,- Kč ročně.

6. Projednání žádosti o dotaci v rámci POV 2016
Starosta seznámil zastupitele s žádostí o dotaci v rámci POV Kraje Vysočina. Dotace činí cca 110.000,Kč a byla by použita na opravu nejhorších částí komunikací.
Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci POV Kraje Vysočina v roce 2016
na opravu místních komunikací a chodníků.
Pro 10 – proti 0 - zdržel se 0

7. Individuální dotace městyse
a) 1. SK Rokytnice nad Rokytnou doručila starostovi žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse
na akce PLES 1. SK a MASOPUST 2016 ve výši 18.000,- Kč.
Pro 10 – proti 0 - zdržel se 0
Zastupitelstvo schválilo žádost 1. SK Rokytnice nad Rokytnou o poskytnutí individuální dotace z
rozpočtu Městyse Rokytnice n. R. na částečnou úhradu nákladů na tradiční kulturní akce (ples 1. SK
a Masopust 2016) v celkové výši 18 000,- Kč.
b) SDH Rokytnice nad Rokytnou doručila starostovi žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse
na akci OSLAVY 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH ROKYTNICE N.R. ve výši 20.000,- Kč. Starosta navrhuje
počkat se schválením poskytnutí této dotace až po vyhodnocení dotace z Kraje Vysočina, o kterou
hasiči jménem Městyse Rokytnice zažádali. V případě, že tato dotace nevyjde, může SDH s částkou
20.000,- Kč z rozpočtu městyse v každém případě počítat.
Pro 10 – proti 0 – zdržel se 0
Zastupitelstvo projednalo žádost SDH Rokytnice nad Rokytnou a souhlasí s vyčkáním schválení
dotace 20.000,- Kč z rozpočtu městyse po vyhodnocení krajské dotace. V případě neúspěchu krajské
dotace zastupitelstvo schválí 20.000,- z rozpočtu městyse pro SDH.

8. Projednání smlouvy o dílo „Poradenské služby při získáni dotace POV na místní komunikace“
Při projednávání tohoto bodu dorazil Ing. Stanislav Štork (19.15 hod.)
Starosta předložil zastupitelům k projednání Smlouvu o dílo na zakázku: Poradenské služby při získání
dotace z Programu obnovy a rozvoje venkova na místní komunikaci v Rokytnici nad Rokytnou s paní
Jitkou Bártlovou. Z této dotace by byla hrazena silnice kolem firmy ROFLEX, je zde ale problém,
dotace se nevztahuje na okolní plochy a chodníky, na ty byla vyhlášena zvláštní dotace. Probíhá
příprava žádosti o dotaci na výstavbu chodníků.
Pro 11 – proti 0 - zdržel se 0
Zastupitelstvo schválilo smlouvu o dílo na „Poradenské služby při získáni dotace POV na místní
komunikace“ s paní Jitkou Bártlovou a bere na vědomí informaci o přípravě žádosti o dotaci na
výstavbu chodníků.

9. Projednání zpracování studie proveditelnosti projektu MŠ
a) Starosta předložil zastupitelstvu tři cenové nabídky na zpracování studie proveditelnosti projektu
novostavby mateřské školy v Rokytnici n. R., nabídky jsou včetně zpracování žádosti o dotaci. První

nabídku předložila p. Martina Kršňáková, Třebíč, druhou za společnost VIA ALTA a.s. Třebíč p.
Tereza Samešová a třetí nabídka byla od firmy PROMEA s.r.o. Prušánky. Nejvýhodněji vychází
cenová nabídka společnosti VIA ALTA, proto starosta navrhuje schválení této nabídky.
Pro 11 – proti 0 – zdržel se 0
Zastupitelstvo schválilo pro zpracování studie proveditelnosti projektu novostavby MŠ Rokytnice
nad Rokytnou cenovou nabídku společnosti VIA ALTA a.s. Třebíč (p. Tereza Samešová).
b) Dále starosta vyzval ke schválení cenové nabídky na vypracování projektové dokumentace MŠ
Rokytnice nad Rokytnou - studii zpracoval Ing. Tomáš Pivnička (firma TPstav Brno s.r.o.). Starosta
navrhl, aby celkovou projektovou dokumentaci zpracoval rovněž Ing. Pivnička.
Pro 11 – proti 0 – zdržel se 0
Zastupitelstvo schválilo cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace MŠ Rokytnice
nad Rokytnou od firmy TPstav Brno s.r.o. – Ing. Tomáš Pivnička.

10. Různé
a) Starosta informoval zastupitele o zapojení městyse do akce Čistá Vysočina 2016, která proběhne
dne 13.4.2016.
Pro 11 – proti 0 – zdržel se 0
b) Starosta informoval o jednání se zástupci Římskokatolické farnosti Rokytnice nad Rokytnou o
průběhu církevních restitucí v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou.
c) Starosta informoval o přípravě projektové dokumentace na parkoviště, kanalizaci a místní
komunikace.
d) Připomínky Jany Štefánkové:
- navrhla odměnu 1.000,- Kč pro Petra Herbrycha, který pravidelně fotí různé akce v obci. Jeho
fotografie jsou pak využity ve Zpravodaji, na webu a FB Rokytnice n. R.
Pro 11 – proti 0 – zdržel se – 0
- upozornila na špatný stav české vlajky vyvěšované při státních svátcích na ZŠ, doporučila
prověřit starostou, aby vedení školy zakoupilo novou vlajku
- upozornila na nepěknou vánoční výzdobu, navrhla vyčlenit určitou částku v rozpočtu, která
bude použita k zakoupení lepší vánoční výzdoby, další jednání o tomto bodu na podzim – cca
v měsíci říjnu 2016

- navrhla starostovi, že s ním bude chodit gratulovat jubilantům, aby více poznala starší občany a
oni poznali ji → nabídnout jim využití služby sousedské výpomoci, na které se doposud nikdo
ze starších občanů nepřihlásil
- informovala o uspořádání jarního zájezdu do Horáckého divadla Jihlava, pro nevhodný termín
se pravděpodobně uspořádá zájezd až na některé z podzimních představení
- navrhla uspořádání akce Den matek – dohodnout vystoupení dětí ze školy, malé pohoštění…
Ostatní zastupitelé navrhují raději uspořádání akce pro všechny občany.
- informovala o úspěšném představení divadla Čechočovice, na které dorazilo 130 diváků.
e) Připomínky Josefa Herbrycha:
- dotaz, proč není zveřejnění smluv o poskytnutí dotací pro 1. SK Rokytnice n. R. na webu
městyse; odpověď starosta: smlouvy jsou na webu městyse zveřejněny v záložce – Registr
smluv
- upozornil na výhodné dotace, které vyhlásilo Ministerstvo zemědělství – jednalo by se o
kapličku na Veverce (tato žádost o dotaci už je zpracovaná z dřívější doby)
- upozornil na umístění kapličky u hlavní silnice, kde se v těsné blízkosti rozrůstá lípa a nabídl
zpracování žádosti
f) Připomínky Petra Machovce:
- předložil zastupitelstvu návrh na rozdělování dotací na pravidelnou soutěžní činnost spolků na
rok 2016, kdy městys dává k dispozici 100.000,- Kč. Spolky poskytly přehled svojí sportovní
činnosti za rok 2015, včetně práce mládeže, a podle této skutečnosti by se jim příspěvek
přerozděloval, a to vždy za rok zpětně.
O tomto návrhu se bude hlasovat na příštím zastupitelstvu.

11. Závěr
Starosta ukončil jednání zastupitelstva ve 21.30 hodin. Poděkoval všem přítomným za účast.
Termín příštího zastupitelstva byl stanoven na 3.3.2016 od 18.00 hodin.

Zapsala: Veronika Kašpárková
Ověřovatelé zápisu:

Ing. Sylva Zerzánková

………………………………………………….

Ing. Tomáš Dlouhý

………………………………………………….

