Zápis
ze 17. zasedání zastupitelstva Městyse Rokytnice nad Rokytnou,
konaného dne 3. března 2016 v 18:00 hodin
Zahájení zasedání zastupitelstva provedl v 18:00 hodin starosta městyse Antonín Novák.
Počet přítomných členů ZM:

10

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
Omluveni:

Jaroslav Machoň

Hosté:

Zdeňka Svobodová Janíková

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. Stanislava Štorka a Mgr. Janu Štefánkovou
Pro 10 - proti 0 - zdržel se

Starosta přečetl navržený program jednání, požádal o jeho případné doplnění a vyzval k hlasování.
Jednání ZM se bude řídit tímto programem:
1. Zahájení
2. Informace a kontrola úkolů za uplynulé období
3. Projednání Strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu MAS Podhorácko na území
obce
4. Projednání rozpočtu městyse na rok 2016 a rozpočtového výhledu na roky 2017-2018
5. Projednání výsledku inventur za rok 2015
6. Individuální dotace městyse
7. Dodatek ke smlouvě o nájmu pozemků
8. Záměr prodeje parcely č. 122/10
9. Projednání odpisového plánu ZŠ a MŠ pro rok 2016
10. Pronájem koupaliště
11. Různé

Pro 10 - proti 0 - zdržel se 0
2. Informace a kontrola úkolů za uplynulé období
a) Mateřská škola
- kompletně nový úsek kanalizace z šatny přes třídu a v celé kuchyni, dlažba bude položena do 14 dnů
- projekt MŠ - proběhlo jednání (Ing. Tomáš Pivnička, Tereza Samešová, Petr Novák, Mgr. Vladimír
Halámek a starosta Antonín Novák), připraví se projekt a žádost o dotaci bude podána až do podzimní
výzvy
- stavební komise navrhuje zbourat starou budovu jídelny a na jejím místě postavit novou budovu MŠ
se dvěma třídami, na místě stávající budovy MŠ zůstane kuchyň s jídelnou
Josef Herbrych: pokud by byl problém s výměrou školní zahrady, velký kus pozemku za domem č.p.
262 je obecní, což by se dalo využít, s novým umístěním stavby není problém
b) Parkoviště
- stavební firma Pejchal a Petr Novák připravují stavební řízení, je třeba připravit projekt, prozatím se
plánuje nenáročný štěrkový povrch, v případě využití dotace může být navržen další postup
c) Veřejné osvětlení
- byla dokončena výměna rozvaděčů, oprava dvířek
- radnice: na schodišti u zdravotního střediska bylo zhotoveno osvětlení na fotobuňky
d) Komunikace
- budou osloveny firmy, které dodají cenové nabídky na komunikaci od sokolovny k ČOV
- z dotace POV bude opravena cesta v kopci vedle Tindlových + další nejnutnější úseky v návaznosti na
opravu kanalizace - opravy provede firma Geonet CZ s.r.o.
- příprava projektové dokumentace na silnice v částech obce - Dolní Dražka, Nová ulice, silnice k
Veverce
e) Jednání se společností TRADO-BUS ohledně vytíženosti autobusového spoje ve 14.40 hod.
Starosta: zjišťoval vytíženost autobusového spoje ve 14.40 hod., vedoucí autobusové dopravy TRADOBUS Petr Gric mu odpověděl, že zde dochází k negativnímu vlivu především kvůli zpožďování této linky,
lidé přechází na spoj ve 14.45 a ten je pak přeplněn. Přislíbil nápravu této situace s tím, aby starosta
zvážil zrušení tohoto spoje.
Petr Machovec: podle jeho propočtů je zrušení spoje ve 14.40 na místě, protože z Třebíče jezdí další
autobusy ve 14.45 a 14.50 hod. V dnešní době už nejezdí tolik cestujících jako kdysi (kvůli nimž byla
tato vyvážka zavedena) a tím pádem, i když všichni přejdou na spoj ve 14.45, popř. 14.50 hod., nebude
komfort přepravy nijak narušen. Navíc cena za tento spoj se pohybuje kolem 60.000,- Kč ročně → návrh
na zrušení školní vyvážky.
Zastupitelé souhlasí, starosta je pověřen jednáním se starosty obcí Stařeč a Čechočovice, kterých se
autobusový spoj také týká. Rozhodnuto bude na příštím jednání zastupitelstva.

f) Kanalizace
- jednání na VAS, je třeba řešit tři hlavní etapy: 1. hlavní silnice, 2. napojení Kovářovi + Dlouhý +
koupaliště, 3. Štveráčkovi + bytovky
- vyřízeno povolení na vypouštění odpadních vod do Rokytné
- zpracován harmonogram prací do roku 2020
- požádá se o dotaci na projektovou dokumentaci v rámci programu Čistá voda 2016
Josef Herbrych: jsou určitá místa, která se dříve neřešila (např. úsek od bytovek ke Štveráčkovým a
Kalendovým), zbudování přečerpávacích stanic, oddělení kanalizace, největším problémem je zcela
jistě silnice od Třebíče
Zastupitelstvo bere na vědomí informace a kontrolu úkolů za uplynulé období.
g) vozidlo Multicar
- přihlásili se další dva zájemci: p. Hybášek z Římova nabídl 5-7 tis. Kč (prodej do železného šrotu),
druhý zájemce souhlasil s částkou 20 tis. Kč, ale zjistil, že 10 tis. Kč činí ekologická daň. Navrhl tedy,
že vozidlo odkoupí buď za 20 tis. Kč a obec zajistí zaplacení ekologické daně, nebo za 10 tis. Kč a
ekologickou daň si obstará sám. Starosta navrhuje prodat vozidlo za 10.000,- Kč.
Pro 10 - proti 0 - zdržel se 0
Zastupitelstvo schválilo prodej vozidla Multicar za 10.000,- Kč.

3. Souhlas s realizací strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu MAS Podhorácko na
území obce
MAS Podhorácko zaslala starostovi žádost o souhlas s realizací komunitně vedeného místního rozvoje
regionu MAS Podhorácko na území obcí.
Josef Herbrych: jedná se o velmi rozsáhlý dokument, některé informace nejsou úplné (památkově
chráněná stavení, osobnosti) → zajistit nápravu; dotaz na zástupce v MAS Podhorácko z naší obce
Starosta odpověď: na zasedání MAS Podhorácko jezdí on sám. Dále navrhuje přijmout usnesení o
souhlasu s realizací strategie.
Pro 10 - proti 0 - zdržel se 0
Zastupitelstvo souhlasí s realizací strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu MAS
Podhorácko na území obce Rokytnice nad Rokytnou.

4. Projednání rozpočtu městyse na rok 2016 a rozpočtového výhledu na roky 2017-2018
Účetní městyse Libuše Sochnová předložila 16.2.2016 zastupitelům k nahlédnutí vypracovaný návrh
rozpočtu městyse na rok 2016 a rozpočtový výhled na roky 2017 a 2018 a požádala je o připomínky.

Nikdo ze zastupitelů neměl žádné připomínky, proto byl rozpočet 17.2.2016 zveřejněn na úřední desce
úřadu a elektronické úřední desce. Starosta navrhuje schválení rozpočtu na rok 2016 a rozpočtového
výhledu na roky 2017 a 2018.
Pro 10 - proti 0 - zdržel se 0
Zastupitelstvo schválilo rozpočet městyse na rok 2016 a rozpočtový výhled na roky 2017 a 2018.

5. Projednání výsledku inventur za rok 2015
a) Inventarizace proběhla ke dni 31.12.2015, nebyly zjištěny žádné rozdíly a inventarizační komise
navrhla 18 položek drobného hmotného majetku na vyřazení ke dni 31.12.2015 - účet č. 028 a 902
- dle přiloženého seznamu.
Pro 10 - proti 0 - zdržel se 0
Zastupitelstvo schválilo návrh inventarizační komise na vyřazení DDHM (účet č. 028 a 902).
b) Návrh na vyřazení dvou položek na účtu č. 042 - zmařené investice z let 2008 - 2009 (projektová
dokumentace - přestavba sokolovny a MŠ).
Pro 10 - proti 0 - zdržel se 0
Zastupitelstvo schválilo návrh na vyřazení dvou položek na účtu č. 042 - zmařené investice.

6. Individuální dotace městyse
V tomto bodu byly projednány žádosti o individuální dotace Milana Hloucha a Jiřiny Hlouchové a návrh
pravidel Petra Machovce o rozdělování dotací na soutěžní činnost, který předložil na minulém zasedání
zastupitelstva.
Josef Herbrych: původní systém rozdělování dotací byl zrušen a najelo se pouze na systém
individuálních dotací. Pravidla pro rozdělování dotací existují 8 let – bylo stanovováno určité datum,
např. 2-4 ročně, do kdy bylo možné o dotaci požádat, a zveřejněna Výzva na veřejně prospěšné
projekty, aby potencionální žadatelé věděli, že mohou požádat a na co. Vloni nikdo z SDH nevěděl, že
mohou žádat, bylo by dobré stanovit několik termínů během roku, v kterých budou organizace moci o
příspěvek požádat, a mělo by být jasné, na co lze požádat.
Starosta: navrhuje, aby hranice rozdělování dotací zůstaly stejné, tzn. 20.000,- Kč max. každá
organizace nebo i fyzická osoba, celkem se bude rozdělovat 100.000,- Kč za rok. Mohou si požádat
kdykoliv, termín byl posunut kvůli Mysliveckému spolku do 30.11., v pravidlech o poskytnutí dotace je
jasně uvedeno, na co nelze požádat.
Stanislav Štork: stanovit přesná pravidla rozdělování dotací a zveřejnit je
Jana Štefánková: připravit pro zastupitele přehled, kolik která organizace vyčerpala

a) Rozdělování dotací na soutěžní činnost – k tomuto bodu hovořil místostarosta Petr Machovec
Petr Machovec předložil na minulém zasedání zastupitelům svůj návrh pravidel pro rozdělování dotací
na soutěžní činnost.
Josef Herbrych poslal protinávrh:
- podpora sportovní činnosti by neměla být odměna za odehraný zápas
- v požárním sportu je počet soutěží menší než u kopané, kde je počet zápasů přesně dán rozlosováním
- v dřívější době byly příspěvky rozdělovány podle počtu aktivních členů s přihlédnutím na práci
s mládeží, což lze i dnes
- pro práci s mládeží jsou třeba finanční prostředky v době této práce, rozhodně ne zpětně
- finanční podporu by měli dostávat závodníci, kteří jsou občany Rokytnice nad Rok. (což se týká
především stolních tenistů)
- poměr soutěží hasiči x fotbalisté nikdy nebude stejný, počet soutěží SDH není velký, pokud nejsou ve
sportovní kategorii
Martin Špaček: pokud by se finance rozdělovaly podle návrhu P. Machovce, propočítáním vychází na
osobu v daném spolku velký nepoměr peněz (1. SK - cca 750,- Kč na osobu, SDH - cca 140,- Kč na osobu,
TJ - cca 1000,- Kč na osobu)
Petr Machovec: je třeba chápat, že s každým odehraným zápasem se zvyšují náklady
- nejen fotbalisté, ale i hasiči mají možnost účastnit se více - až 25 soutěží ročně - Liga mladých hasičů
(mladí hasiči), okrskové soutěže, soutěže o poháry starostů (dospělí hasiči)
- rozdělování příspěvků podle aktivních členů není objektivní, aktivní člen se vůbec nemusí do soutěží
zapojovat, je to nezkontrolovatelné
- rozdělování příspěvků bude motivací všech k účasti při soutěžích
- nebude zohledněn koeficient náročnosti sportu, ten nahradí počet soutěžících základní sestavy
- trvalý pobyt aktivních členů - týká se TJ Sokol - mají 18 zaregistrovaných hráčů, z toho 8 hráčů nemá
TP v Rokytnici, ale jedná se např. o Ferkla st., Ferkla ml., Piálka st., Piálka ml., Noska - o těchto hráčích
lze říci, že do přespolních nepatří
- pro většinu hráčů ve všech organizacích je daný sport koníčkem, možnost i pro SDH oslovit i děti
z okolních obcí pro doplnění stavu
- návrh: na rok 2016 se rozdělí 100.000,- Kč - z toho 50.000,- práce s mládeží, 50.000,- dospělí - podle
počtu hráčů základní sestavy (1. SK - 11 hráčů, SDH - 6 soutěžících, TJ - 4 hráči), za rok zpětně a podle
počtu skutečně odehraných zápasů/soutěží
Stanislav Štork: souhlasí s návrhem tohoto systému, je v pořádku, ale co se týče požárního sportu a
stolního tenisu, jsou tyto sporty velmi rozdílné - i v náročnosti, nelze je srovnávat, tam by byl třeba
nějaký koeficient. Navrhuje o 20% na příspěvku zvýhodnit hasiče (hasiči o 10% více, stolní tenisté o
10% méně).
Petr Machovec: souhlasí s připomínkou S. Štorka
Sylva Zerzánková: všechny organizace budou mít motivaci k soutěžení, minulý systém nikdy nikdo
nepochopil, tento nový systém je průhledný, jednoduchý, spravedlivý

Hlasování o návrhu Josefa Herbrycha:
pro 2 (M. Špaček, J. Herbrych) - proti 7 - zdržel se 1 (J. Štefánková)
Hlasování o návrhu Petra Machovce:
Pro 8 - proti 1 (J. Herbrych) - zdržel se 1 (M. Špaček)
Zastupitelstvo schválilo návrh pravidel Petra Machovce na rozdělování finančních příspěvků na
soutěžní činnost pro organizace.

b) Projednání žádosti o příspěvek Milana Hloucha
Milan Hlouch za kapely Yetti rock, Balkánská dechovka, HGB, Horané a sbor Rosa požádal zastupitelstvo
o finanční příspěvek 19.000,- Kč na úpravu akustiky zkušebny. Starosta navrhuje, jelikož místní kapely
mají zkušebnu umístěnou v budově radnice, neplatí zde pronájem, energie, apod., tento příspěvek
zamítnout.
Josef Herbrych: kapely byly dříve využívány např. na akci Rokytnický hudební maraton, kde vystupovaly
zdarma - právě za bezplatné umožnění zkoušení v místnosti na radnici. Je hloupost, že se jich
momentálně nevyužívá. Konají se zde zkoušky sboru Jiřiny Hlouchové, kde vyrostlo mnoho dětí
z Rokytnice a činnost stále pokračuje.
Martin Špaček: upozorňuje na velký hluk v celé budově
Jana Štefánková: podává druhý návrh - přispět pouze částečně
Hlasování o návrhu Jany Štefánkové: pro 4 zastupitelé → zamítnutí žádosti
Zastupitelstvo zamítlo žádost o finanční příspěvek Milana Hloucha.

c) Projednání žádosti o příspěvek Jiřiny Hlouchové
Jiřina Hlouchová za hudební sbor Rosa požádala zastupitelstvo o finanční podporu ve výši 10.000,- Kč
na nákup malé mobilní ozvučovací aparatury. Starosta navrhuje schválit tuto žádost.
Pro 10 - proti 0 - zdržel se 0
Zastupitelstvo schválilo žádost o finanční příspěvek Jiřiny Hlouchové.

7. Dodatek ke smlouvě o nájmu pozemků
Soukromý zemědělec Martin Kostelník, který má v pronájmu některé obecní pozemky jako zemědělsky
využitelnou půdu, požádal na základě aktualizovaných dat k 1.1.2016 (výstavba poldru → změna výměr
a vypuštění některých parcel z nájemní smlouvy) o schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemků
ze dne 30.10.2015. Starosta navrhuje dodatek ke smlouvě schválit.

Pro 10 - proti 0 - zdržel se 0
Zastupitelstvo schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemků ze dne 30.10.2015 mezi
Martinem Kostelníkem a Městysem Rokytnice nad Rokytnou.

8. Záměr prodeje parcely č. 122/10
Na úřad městyse byla doručena žádost Radky Křivanové o prodej pozemku p. č. 122/10 (24 m2)
k umístění mobilní garáže. Starosta navrhuje schválení záměru prodeje tohoto pozemku.
Pro 10 - proti 0 - zdržel se 0
Zastupitelstvo schválilo záměr prodeje pozemku p.č. 122/10 (24 m2).

9. Projednání odpisového plánu ZŠ a MŠ pro rok 2016
a) Ředitelství ZŠ a MŠ Rokytnice nad Rokytnou požádalo zastupitelstvo o schválení výsledku
hospodaření za rok 2015. Starosta navrhuje výsledek hospodaření schválit.
Pro 9 - proti 0 - zdržel se 1
Zastupitelstvo schválilo výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Rokytnice nad Rokytnou za rok 2015 ve výši
12502,42 Kč do rezervního fondu.
b) Ředitelství ZŠ a MŠ Rokytnice nad Rokytnou požádalo zastupitelstvo o schválení odpisového plánu
pro rok 2016. Starosta navrhuje odpisový plán schválit.
Pro 9 - proti 0 - zdržel se 1
Zastupitelstvo schválilo odpisový plán ZŠ a MŠ Rokytnice nad Rokytnou pro rok 2016.

10. Pronájem koupaliště
Na úřad městyse byly doručeny dvě obálky označené Výběrovým řízením na pronájem koupaliště
v Rokytnici nad Rokytnou. Na tomto zasedání zastupitelstva proběhlo otevření obálek:
1. Martin Mravec, Tyršova 194, Okříšky – obálka obsahovala všechny požadované dokumenty
2. Karel Ošmera, Dukovanská 760/11, Třebíč – obálka obsahovala všechny požadované dokumenty
Místostarosta Petr Machovec nejprve přečetl podnikatelský záměr Martina Mravce, poté záměr Karla
Ošmery. Zastupitelé provedli dle svého uvážení bodování jednotlivých kritérií předložených nabídek
v rozmezí 1-5 bodů (čím lepší nabídka, tím vyšší bodové ohodnocení). Poté starosta vyzval k hlasování
o nabídce Karla Ošmery.

Pro 10 - proti 0 - zdržel se 0
Zastupitelstvo schválilo jako nového nájemce koupaliště a restaurace na koupališti pana Karla
Ošmeru z Třebíče. Pověřuje starostu uzavřením nové nájemní smlouvy.

11. Různé
a) Žádost Nemocnice Třebíč o finanční příspěvek - starosta navrhuje tuto žádost zamítnout
Pro 9 - proti 0 - zdržel se 1
Zastupitelstvo zamítlo žádost Nemocnice Třebíč o finanční příspěvek.
b) Cenová nabídka na novostavbu MŠ Rokytnice nad Rokytnou
- stavební komise se dohodla, že kromě ing. Pivničky (firma TP stav Brno s.r.o.) osloví ještě další firmy
o zhotovení cenových nabídek pro porovnání, zastupitelstvo rozhodne až po vyhodnocení dalších
nabídek
c) Cenová nabídka - Parkovací a odstavná plocha Rokytnice nad Rokytnou
- jedná se o cenovou nabídku projekčních prací - dokumentace pro povolení stavby - kterou dodala
stavební firma Josef Pejchal, Třebíč, cena vychází na 29.900,- Kč, starosta navrhuje dohodnout snížení
ceny o cca 5.000,- Kč.
Pro 10 - proti 0 - zdržel se 0
Zastupitelstvo schválilo pokus starosty dohodnout o 5.000,- Kč nižší konečnou částku u cenové
nabídky firmy Josef Pejchal, Třebíč na parkovací a odstavnou plochu v Rokytnici nad Rokytnou.
d) Žádost společnosti LESY ČR s.p. o odkup pozemku v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou (p.č. 890, 1148 m2)
- jedná se o lesní cestu Zámecká, jejíž část tvoří pozemek v majetku obce
- starosta zjistí, za jakou cenu by Lesy ČR cestu odkoupily a pokusí se navrhnout částku vyšší, např.
takovou, za jakou byl prodán lesní pozemek pod rozhlednou Mařenka.
Pro 10 - proti 0 - zdržel se 0
Zastupitelstvo schválilo záměr prodeje části lesní cesty Zámecká, která je v majetku obce, společnosti
LESY ČR s.p., a pověřuje starostu jednáním o ceně.
e) Zaměstnání na VPP
- žádost si na úřad městyse podalo 6 uchazečů
- starosta navrhuje vyhovět všem, pokud to umožní podmínky Úřadu práce
Pro 10 - proti 0 - zdržel se 0
Zastupitelstvo schválilo přijetí šesti uchazečů na zaměstnání VPP.

f) Jana Štefánková - dotazy
- zaplacení nájmu na koupališti - odpověď starosta: p. Kirika prozatím nájem za 1/IV 2016 nezaplatila,
stejně tak neplatí zálohy na VAS, energie na RWE platí
- dětský den na Březové - odpověď starosta: v termínu 28.5.2016, schůzka příští týden

12. Závěr
Starosta ukončil jednání zastupitelstva ve 20.30 hodin. Poděkoval všem přítomným za účast.
Termín příštího zastupitelstva byl stanoven na 31.3.2016 od 18.00 hodin.

Zapsala: Veronika Kašpárková

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Stanislav Štork

………………………………………………….

Mgr. Jana Štefánková

………………………………………………….

