Zápis
z 18. zasedání zastupitelstva Městyse Rokytnice nad Rokytnou,
konaného dne 31. března 2016 v 18:00 hodin
Zahájení zasedání zastupitelstva provedl v 18:00 hodin starosta městyse Antonín Novák.
Počet přítomných členů ZM:

6 (od bodu 3 - 10 přítomných členů ZM)

Antonín Novák, Ing. Jaroslav Václavek, Petr Machovec, Ing. Sylva Zerzánková, Radek Šulc, Ing.
Stanislav Štork
18.15 - 18.25 hod. dorazili: Mgr. Jana Štefánková, Josef Herbrych, Martin Špaček, Ing. Tomáš Dlouhý

Omluveni:

1 - Jaroslav Machoň

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 zápis Ing. Stanislava Štorka a Radka Šulce.
Pro 6 - 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.

Zahájení
Informace a kontrola úkolů za uplynulé období
Schválení smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci MŠ Rokytnice nad Rokytnou
Projednání zrušení autobusové linky - spoj č. 18 a 23
Projednání výpovědi nájemní smlouvy na p.č. 787 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou
Projednání a doplnění plánu rozvoje obce
Různé
Závěr

Pro 6 - proti 0 - zdržel se 0

2. Informace a kontrola úkolů za uplynulé období
a) Pracovní návštěva hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka - společně se starostou a
místostarostou se s hejtmanem sešli hlavní představitelé všech organizací, proběhla krátká debata
- SDH - dotaz, který se týkal dotací na nákup nových hasičských aut. K dispozici jsou momentálně
velkokapacitní vozy, částečně na vodu, částečně na pěnu, které se nevejdou do některých
hasičských zbrojnic. Bylo by dobré, kdyby do výzvy o dotaci byla zapojena i menší auta.
- sokolovna - problém převodu z TJ na obec
- 1. SK - problém kabin
- silnice - opravy, chodníky, obrubníky
b) Parkoviště - starosta byl na minulém zasedání zastupitelstva pověřen projednat u firmy Pejchal
slevu na vypracování projektové dokumentace; sleva bohužel není možná, p. Pejchal ale přislíbil
přispět sponzorským darem např. na ples do tomboly
18.15 hodin – dorazila Jana Štefánková a Josef Herbrych
c) VPP - na minulém zasedání bylo schváleno 6 uchazečů, podmínky Úřadu práce ale neumožňují
přijmout zaměstnance opakovaně, splňuje pouze Anna Opršalová, která bude přijata; a dále ÚP
přiděluje doporučenky dlouhodobě nezaměstnaným z Rokytnice, dalšími pracovníky budou: David
Vejmelka a Dana Dvořáková, domluvit se přijde Miroslav Dolák ml. a Radka Křivanová. Přijato bude
dle smlouvy s ÚP pět pracovníků.
d) Obecní stavení č.p. 87 - dokončena střešní vazba, do 14 dnů bude položena střešní krytina
e) Žádosti o dotace byly podány ve výzvách:
1.
2.
3.
4.
5.

Žádost o dotaci na udržení a rozvoj akceschopnosti JPO
Jednorázové akce 2016 (Dětský karneval 2017)
Naše škola 2016 (Modernizace a dovybavení sociálního zařízení a školní kuchyně)
Čistá voda 2016
Žádost o dotaci v rámci dotačního programu na udržování a obnovu kulturního dědictví
venkova (oprava kapličky na Veverce) - zpracoval Josef Herbrych

18.20 hodin – dorazil Martin Špaček
f) Koupaliště - Gabriela Kirika uhradila nájem za leden + únor 2016, veškerý inventář zůstal
v restauraci, starosta navrhuje březnový nájem odpustit, nový nájemce koupaliště Karel Ošmera
plánuje otevření restaurace na 1.4.2016 od 16.00 hodin
- provedena oprava vody
Zastupitelstvo bere na vědomí informace a kontrolu úkolů za uplynulé období.
18.25 hodin – dorazil Tomáš Dlouhý

3. Schválení smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci MŠ Rokytnice nad Rokytnou
Firma TPstav Brno s.r.o., zastoupená jednatelem firmy Ing. Tomášem Pivničkou, předložila starostovi
Smlouvu o dílo na zakázku - vypracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební
povolení na novostavbu mateřské školy v Rokytnici nad Rokytnou, název akce: „Novostavba MŠ
Rokytnice nad Rokytnou, p.č. 269“.
Starosta se pokusil dohodnout s ing. Pivničkou snížení ceny, z cenové nabídky se vyjmuly práce, na
které vypracoval samostatnou cenovou nabídku ing. Jaroslav Václavek, a ing. Pivnička ještě přistoupil
na slevu 30 tis. Kč.
Druhou cenovou nabídku předložila firma DISprojekt s.r.o. z Třebíče, tato cena byla zcela nevýhodná.
Starosta navrhuje schválit smlouvu s firmou TPstav Brno s.r.o. a ing. Pivnička přijede ve středu 6.4.2016
dohodnout podrobnosti.
Pro 10 - proti 0 - zdržel se 0
Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o dílo mezi firmou TPstav Brno s.r.o. a Městysem Rokytnice nad
Rokytnou na vypracování projektové dokumentace na novostavbu mateřské školy v Rokytnici nad
Rokytnou.

4. Projednání zrušení autobusové linky - spoj č. 18 a 23
Projednání tohoto bodu zůstává z minulého zasedání zastupitelstva, kdy byl starosta pověřen zjistit u
starostů Starče a Čechočovic, zda souhlasí se zrušením autobusové linky - spojů č. 18 a 23. Všichni
zúčastnění souhlasí, zrušení autobusového spoje proběhne s novým jízdním řádem k 12.6.2016.
Pro 10 - proti 0 - zdržel se 0
Zastupitelstvo schválilo zrušení autobusové linky - spoje č. 18 a 23.

5. Projednání výpovědi nájemní smlouvy na p.č. 787 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou
ŘK farnost Rokytnice nad Rokytnou v rámci církevních restitucí poslala starostovi výpověď nájemní
smlouvy na pozemek p.č. 787. Jedná se o pozemek u bytovky č.p. 239, na který navazuje obecní
pozemek směrem k ČOV. Z tohoto důvodu starosta navrhuje, zda by nestálo za úvahu, pokusit se
navrhnout ŘK farnosti výměnu pozemku za jiný.
Pro 10 - proti 0 - zdržel se 0
Zastupitelstvo bere na vědomí výpověď nájemní smlouvy na pozemek p.č. 787 v k.ú. Rokytnice nad
Rokytnou a pověřuje starostu jednáním o výměně tohoto pozemku za jiný.

6. Projednání a doplnění plánu rozvoje obce
Po prosincovém zasedání zastupitelstva starosta rozeslal zastupitelům plán rozvoje obce na roky 20142020 a požádal je, aby mu do lednového zasedání zasílali svoje připomínky a nápady. Poté plán o tyto
jejich připomínky doplnil. Starosta položil dotaz, zda zastupitelé nemají ještě nějaký nápad, o který by
se mohl plán rozšířit.
Josef Herbrych: proč se zatím na plánu obce nepodílela veřejnost, je třeba vědět, jak bude reagovat.
Měla být zveřejněna anketa, veřejné zasedání ohledně tohoto plánu, které mělo být už v únoru, aby
občané věděli, o co se jedná. Plán je zpracován chaoticky, některé formulace zde nemusí být. Je třeba
pro občany zveřejnit např. ve Zpravodaji stručnou kostru plánu a informaci, že se bude konat schůze
ohledně tohoto tématu.
Starosta: proč J. Herbrych do dnešního dne neposlal žádnou svou připomínku, která by se do plánu
dala zahrnout; starosta plán zpracoval podle sebe, z každé oblasti to, co se mu zdálo vhodné.
Jana Štefánková: navrhuje, aby občané, kteří by se schůze nezúčastnili, svůj názor napsali a vhodili do
schránky městyse (možno i anonymně); připravit konečnou verzi plánu rozvoje a zveřejnit ve
Zpravodaji, ve vývěsce, na webu městyse a FB.
Petr Machovec: souhlasí s uspořádáním veřejného zasedání; v dubnu je uzávěrka Zpravodaje, do té
doby sestavit na základě konkrétních připomínek hlavní oblasti, o kterých se bude jednat. Toto pak
zveřejnit s informací o konání schůze a požádat občany o účast a připomínky. Začátkem května se
připraví definitivní verze plánu rozvoje, která bude k dispozici občanům k nahlédnutí. Veřejná schůze
se uskuteční v květnu.
Pro 10 - proti 0 - zdržel se 0
Zastupitelstvo projednalo doplnění návrhu plánu rozvoje městyse, do 26.4.2016 bude návrh upraven
na konečnou verzi, od 2.5.2016 zveřejněn pro občany a v květnu se uskuteční veřejné zasedání
zastupitelstva.

7. Různé
a) Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Rokytnice nad Rokytnou
Ředitelství příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Rokytnice nad Rokytnou předložilo zastupitelstvu
k projednání výroční zprávu o hospodaření a účetní závěrku. Starosta navrhuje účetní závěrku ZŠ a
MŠ schválit.
Pro 10 - proti 0 - zdržel se 0
Zastupitelstvo projednalo výroční zprávu o hospodaření a schválilo účetní závěrku příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Rokytnice nad Rokytnou za rok 2015.

b) Čistá Vysočina 2016
Starosta informoval zastupitele o konání akce Čistá Vysočina dne 13.4.2016 od 16.00 hodin. Požádal
ty, kteří se zúčastní, aby se mu nahlásili do pátku 8.4.2016. Rovnou se přihlásila Jana Štefánková,
Sylva Zerzánková a Stanislav Štork.
Zastupitelstvo bere na vědomí zapojení Městyse Rokytnice nad Rokytnou do akce Čistá Vysočina a
zastupitelé, kteří se zúčastní, se nahlásí do 8.4.2016 starostovi.
c) Zpravodaj Městyse Rokytnice nad Rokytnou
Starosta navrhl zastupitelům, aby byl Zpravodaj městyse k dispozici občanům zdarma.
Pro 10 - proti 0 - zdržel se 0
Zastupitelstvo schválilo bezplatné vydávání Zpravodaje Městyse Rokytnice nad Rokytnou.
d) Starosta navrhuje schválení Cenové nabídky na projektovou dokumentaci bouracích prací budovy
MŠ + zpracování průkazu energetické náročnosti budovy MŠ + měření radonu na pozemku, kterou
vypracoval ing. Jaroslav Václavek.
Pro 9 - proti 0 - zdržel se 1 (J. Václavek)
Zastupitelstvo schválilo Cenovou nabídku na práce v MŠ Rokytnice nad Rokytnou od ing. Jaroslava
Václavka.

8. Závěr
Starosta ukončil jednání zastupitelstva v 19.30 hodin. Poděkoval všem přítomným za účast.
Termín příštího zastupitelstva byl stanoven na 28.4.2016 od 18.00 hodin.

Zapsala: Veronika Kašpárková

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Stanislav Štork

………………………………………………….

Radek Šulc

………………………………………………….

