Zápis
z 20. zasedání zastupitelstva Městyse Rokytnice nad Rokytnou,
konaného dne 26. května 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, Petr Machovec, Radek Šulc, Ing. Stanislav Štork, Mgr. Jana
Štefánková, Josef Herbrych, Jaroslav Machoň, Ing. Tomáš Dlouhý, Ing. Sylva Zerzánková
V 19.30 hod. dorazil Martin Špaček
Omluveni:

-

Hosté:

Marie Bartejsová, Blažena Mašterová, Miluše Piálková, Jana Špačková

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 Radka Šulce.
Pro 9 - proti 0 - zdržel se 1 (J. Herbrych)

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. Vyjádření k záměru zřízení ohrady na p.č. 785 a 784/1
4. Záměr prodeje části pozemku p.č. 820
5. Schválení závěrečného účtu městyse za rok 2015
6. Schválení účetní závěrky městyse za rok 2015
7. Schválení Plánu rozvoje městyse 2016 -2024
8. Různé
9. Závěr
Pro 9 - proti 0 - zdržel se 1 (J. Herbrych)

2.

Informace a kontrola úkolů za uplynulé období

a) Prodej pozemku p.č. 890 (lesní cesta Zámecká) - starosta jednal telefonicky s ing. Ruskem
(společnost Lesy ČR), který trval na ceně za pozemek 50,- Kč / 1 m, poté mu bylo vyjádření starosty
zasláno písemně s tím, že kupní cena by se měla pohybovat alespoň kolem 70,- Kč až 140,- Kč
b) Rezignace ředitele ZŠ a MŠ Rokytnice nad Rokytnou - Mgr. Vladimír Halámek oznámil starostovi dne
4.5.2016 svoji rezignaci na místo ředitele ZŠ a MŠ Rokytnice n. Rok. Bylo vyhlášeno konkurzní řízení
a jmenována konkurzní komise: zástupce Krajského úřadu Mgr. Kateřina Kraclová, zástupce ČŠI Mgr.
Stanislav Pulkrab, ředitelka ZŠ Stařeč Mgr. Kateřina Zlámalová, zástupce ZŠ Rokytnice Mgr. Milena
Pospíšilová, za školskou radu Lenka Balounová, za zřizovatele Ing. Sylva Zerzánková, která ale z
pracovních důvodů nemůže, starosta tedy jmenoval Mgr. Janu Štefánkovou. Otevírání obálek se
uskuteční 7.6.2016 v 9.00 hodin, samotné výběrové řízení 23.6.2016. Informace o konkurzu je
zveřejněna na webových stránkách KÚ Kraje Vysočina a prostřednictvím MěÚ Třebíč, odboru
školství a kultury (Ing. Jindřiška Pánková) v ostatních školách.
c) Sraz rodáků - v termínu 10.9.2016, který byl zastupitelstvem schválen na minulém zasedání, se sraz
neuskuteční, protože kapela Horané je v tomto termínu vytížená, náhradní termín je 24.9.2016 sokolovna zamluvena
d) Zábavné odpoledne na Březové - starosta pozval všechny zastupitele na sobotu 28.5.2016 na
Březovou, kde se letos uskuteční dětský den, start 13.15 hod. ze starého hřiště, všechny atrakce k
dispozici, včetně prohlídky areálu. Fotky Petr Herbrych a Petr Machovec.
e) Činnost městyse - pracovníci na VPP provedli úpravu zeleně, sečení trávy, dokončení výmalby
interiérů radnice, práce v sokolovně, kanalizace ve starých kabinách, oprava a nátěr laviček před
úřadem, na fotbalovém hřišti, sběr kamene na poldru, likvidace 30-40 stromů u rybníka a v remízku,
které byly napadeny kůrovcem
f) Jana Štefánková - dotaz na pytle s odpadky, které zůstaly v lese u Zámecké po akci Čistá Vysočina;
starosta odpověď: domluven telefonicky s vedoucím akce, že do pátku 27.5.2016 bude zjednána
náprava

Zastupitelstvo bere na vědomí informace a kontrolu úkolů za uplynulé období.

3.

Vyjádření k záměru zřízení ohrady na p.č. 785 a 784/1

Zemědělský podnikatel Martin Kostelník předložil zastupitelstvu žádost o zřízení elektrického
ohradníku na pozemku p.č. 785 a 784/1, který má od obce v pronájmu, a umístit zde prozatím tři telata.
Starosta požádal zastupitele o jejich názor.
Stanislav Štork - je třeba zjistit, aby zde nebyl problém s hygienou, protože ohrada bude umístěná v
blízkosti obytné části obce.
Josef Herbrych - souhlasí, pokud existuje nějaký limit, kolik kusů dobytka je možno umístit na metr
pozemku, je třeba jej zjistit na hygieně
Starosta - projedná s občany, kteří bydlí v blízkosti (p. Moudrý, obyvatelé bytovky)

Pro 10 - proti 0 - zdržel se 0
Zastupitelstvo nemá zásadních připomínek k žádosti zemědělského podnikatele Martina Kostelníka,
pokud je vše v souladu s hygienickými normami, a ukládá starostovi seznámit se záměrem nejbližší
sousedy.

4.

Záměr prodeje části pozemku p.č. 820

Manželé Piálkovi ze Starče požádali zastupitelstvo o projednání žádosti na odkoupení části obecního
pozemku p. č. 820, který sousedí s pozemkem v jejich vlastnictví. Starosta věc projednával ve stavební
komisi, není problém, ale špice pozemku by měla zůstat obecní na 2-3 parkovací místa.
Josef Herbrych - v těchto místech je poměrně úzká cesta, pozemek by měl zůstat obecní i cca 1,5 m
podél této cesty, aby zde bylo možné provádět případné opravy, rozšíření. Bylo by dobré dohodnout
se s ing. Piálkem přímo na místě.
Pro 10 - proti 0 - zdržel se 0
Zastupitelstvo schválilo záměr prodeje části pozemku p.č. 820 a ukládá stavební komisi ve spolupráci
s vlastníky pozemku vytýčit v terénu hranice pozemku, který bude na prodej.

5.

Schválení závěrečného účtu městyse za rok 2015

Závěrečný účet Městyse Rokytnice nad Rokytnou za rok 2015 (včetně Zprávy o přezkoumání
hospodaření za rok 2015 a Zprávy o hospodaření ZŠ a MŠ Rokytnice nad Rokytnou) byl v povinné lhůtě
vyvěšen na úřední desce městyse a elektronické úřední desce. Nikdo ze zastupitelů nevznesl žádné
připomínky, starosta navrhuje schválení.
Pro 10 - proti 0 - zdržel se 0
Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet Městyse Rokytnice nad Rokytnou za rok 2015 bez výhrad.

6.

Schválení účetní závěrky městyse za rok 2015

Starosta navrhuje schválení účetní závěrky městyse za rok 2015.
Pro 10 - proti 0 - zdržel se 0
Zastupitelstvo schválilo účetní závěrku Městyse Rokytnice nad Rokytnou za rok 2015.

7.

Schválení Plánu rozvoje městyse 2016 - 2024

Starosta poděkoval zastupitelům za zaslání připomínek. Občanům, kteří přišli na dnešní jednání
zastupitelstva, ve zkratce objasnil, čeho se plán rozvoje městyse týká:

Plán rozvoje je připraven na roky 2014 - 2020 s výhledem do roku 2024. Dělí se na dvě části - 1. klady
a zápory v obci, 2. část má sedm oblastí: Technická infrastruktura se týká především opravy kanalizace
v obci, místních komunikací, veřejného osvětlení. Je připravena žádost o dotaci na kontejnerová stání
(v první výzvě nevyšlo, v září bude podáno do druhé výzvy). Občanská vybavenost - úprava zeleně v
návaznosti na opravu kanalizace, komunikací, chodníků. Ing. Jaroslav Václavek připravuje projekt na
úpravu sokolské zahrady, prostranství vedle bytovky. Na hřbitově oprava dlažby, hřbitovní zdi.
Výhledově rekonstrukce koupaliště - momentálně se napouští bazén, chlor způsobil zrezavění vody,
ale podle rozboru je vše v pořádku. V rámci bytové výstavby se jedná o úpravě územního plánu - šest
stavebních míst bude pravděpodobně na pozemku p. Fašiny nad koupalištěm. Momentálně se uvolnil
jeden pozemek v lokalitě Za Sitonou, prozatím jsou dva zájemci. Společenský život v obci - podpora
spolků, zaměřeno více na mládež.
Jana Štefánková upozornila, že z této oblasti vypadl bod – pořádání akcí pro rodiče s dětmi – např.
karneval, pohádková cesta → dopsat do plánu rozvoje.
V oblasti školství je právě podána žádost o dotaci v programu Kraje Vysočina (Fond Vysočiny) „Naše
škola 2016“ na modernizaci a dovybavení sociálního zařízení a školní kuchyně v Rokytnici. Připravuje
se projektová dokumentace na stavbu nové MŠ se dvěma třídami pro děti již od dvou let.
Josef Herbrych – upozornil na naplnění kapacity, kontroluje se plnění dotace – jakým způsobem je
zajištěna péče o dvouleté děti, zde bývá personální problém, finančně potom musí zajišťovat obec
V základní škole je prostor letní třídy připraven na zastřešení; paní Bartejsová upozornila na zcela
nevyužitý prostor školní zahrady; dále se uvažuje o využití půdy, řeší se problém s podlahami. Technické
zázemí obce - v obecním stavení opravena střecha, v případě úspěchu dotace na kontejnerová stání
bude opraven dvůr jako malý sběrný dvůr, dále doplnění výbavy zásahové jednotky obce – nová
cisterna. V oblasti sociální bylo dříve uvedeno zřízení domu s pečovatelskou službou.
Josef Herbrych – dům s pečovatelskou službou je specifické zařízení, které financuje stát (kraj), jsou
zde velmi vysoké náklady, jednodušší by bylo vytvoření bytových jednotek pro jednotlivce – sociální
(chráněné) bydlení, kdy službu zajišťuje např. charita. Rozhodně nepomýšlet, že by takové zařízení
mohlo vzniknout v domě č.p. 201 (vlastníkem Jiří Novák – v kopci u hlavní silnice na TR).
Starosta navrhuje Plán rozvoje městyse v tomto znění schválit. Jedná se ale o živý dokument, který je
možno dále doplňovat o připomínky občanů. Je umístěn ve vývěsce úřadu městyse a na webových
stránkách.
Pro 10 - proti 0 - zdržel se 0
Zastupitelstvo schválilo Plán rozvoje Městyse Rokytnice nad Rokytnou 2014-2020-2024.

8.

Různé

a) Zastupitelstvo bere na vědomí starostou schválené rozpočtové opatření č. 1

b) Žádost 1. SK Rokytnice n. Rok. na projekt „Kabiny 2018“ - Ing. Ondřej Novák poslal zastupitelům
rozpis rozpočtu stavby nových kabin, rekapitulaci toho, o čem byla řeč na minulém jednání
zastupitelstva. Žádá zastupitele o příslib, s jakou částkou by mohli od obce počítat. Starosta

navrhuje peníze na účet neposílat v této době, ale dát fotbalistům veřejný příslib, že od obce
dostanou částku v takové výši, kolik se podaří uspořit jim, a zastropovat např. max. 800.000,- Kč.
Josef Herbrych - musíme vědět, jaké investiční akce se v obci plánují na další dva roky, na minulém
jednání zastupitelstva starosta řekl, že se letos provede oprava silnice od sokolovny k ČOV i přes
neúspěch dotace, bude se tedy platit vlastními prostředky. Je třeba vyhlásit výběrové řízení a poptat
ceny u stavebních firem, zatím vůbec nevíme, kolik taková oprava silnice bude stát. Určitě chceme
fotbalistům přispět, ale musí být opřeno o obecní ekonomiku. V době starostky ing. Václavkové se
nemálo přispělo 1. SK na nové travnaté fotbalové hřiště (kolem 1 mil. Kč) a někteří občané s tím
nesouhlasili. Starosta by měl vyhotovit dvouletý výhled plánovaných akcí hrazených z obecního
rozpočtu, nemusí padnout rozhodnutí o konkrétní výši příspěvku. Starosta předloží plán investic
v návaznosti na rozpočet na nadcházející období, což je rozhodně v jeho kompetenci, ne stavební
komise.
Starosta - plán investičních akcí na příští rok není sestaven, všechny investice jsou opřeny o to, zda
bude vyhlášen dotační program a dotace bude úspěšná. Pokud se nebude příští rok investovat do
ničeho v obci, příspěvek na kabiny se zahrne do rozpočtu a tím pádem s ním bude počítáno.
Stanislav Štork - určitě také existují menší náklady v krátkodobém výhledu, které jsou jasné, je třeba
mít krizový plán, nějaké našetřené peníze.
19.30 hod. - dorazil Martin Špaček
Petr Machovec - byla zavedena úsporná opatření, prostředky se šetří na telefonech, internetu,
dopravní obslužnosti, peníze zůstávají v rozpočtu
Jana Štefánková - aby mohli fotbalisté žádat o dotace, musí vědět konkrétní částku, jakou obec
přispěje, pokud na to budou prostředky
Pro 11 - proti 0 - zdržel se 0
Zastupitelstvo informuje o možnosti poskytnutí příspěvku organizaci 1. SK Rokytnice nad
Rokytnou na projekt „Kabiny 2018“ do výše 800.000,- Kč s tím, že o konkrétní výši příspěvku bude
v jednotlivých letech rozhodnuto podle momentální ekonomické situace obce, a to pouze v
případě realizace projektu.

c) Setkání rodáků - organizaci zajistí kulturní komise (Jana Štefánková, Sylva Zerzánková, společně s
nimi Josef Herbrych a Petr Machovec), svolají schůzku a do příštího zasedání zastupitelstva připraví
seznam rodáků, zajistí zastupitelé
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o připravovaném setkání rodáků.

d) Setkání Rokytnic 2016 - organizačně zajišťuje Petr Machovec, pokyny z pořádající Rokytnice,
autobus zajištěn, ubytování vojenské stany, vlastní stany, objednána trička - příspěvek od obce pro
organizace (4000,- 1. SK, 4000,- SDH, 2000,- TJ ping pong)
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o letošním setkání Rokytnic.

e) Oprava mostku u domu č.p. 218 (p. Dlouhý) – provedou v letních měsících zaměstnanci na VPP
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o opravě mostku u domu č.p. 218.

9.

Závěr

Starosta ukončil jednání zastupitelstva ve 20.00 hodin. Poděkoval všem přítomným za účast.
Termín příštího jednání zastupitelstva bude upřesněn.

Zapsala: Veronika Kašpárková

Ověřovatelé zápisu:

Jaroslav Machoň

………………………………………………….

Radek Šulc

………………………………………………….

