Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Rokytnice nad Rokytnou, č. 43 ze dne
28.4.2010
Místo konání: Restaurace pí.Sýkorové
Zahájení zasedání dne 28.4. 2010 v 19:00 hod.
Počet přítomných členů ZM: 13
Josef Herbrych, Jan Blažek, Jaroslav Blažek, Jan Kostelník, Petr Nováček, Stanislav Fendrych, , Ing. Věra
Václavková, , František Hobza, Mgr.Olga Marková,Miroslav Dolák, Jiří Maloušek, Karel Vrzal, Mgr.Aleš Chaloupka

Zahájení
Starosta Josef Herbrych přivítal přítomné členy ZM a zahájil zasedání ZO :
a) konstatoval řádné svolání zastupitelstva obce
b) podle počtu přítomných členů ZM konstatoval, že zasedání ZM je schopno se usnášet,
Schválení programu jednání ZM a určení ověřovatelů:
a) starosta přečetl navrženým program jednání, požádal o jeho o případné doplnění a vyzval k hlasování:
Pro 13, proti 0, zdržel se 0
b) navrhl ověřovatele zápisu Karla Vrzala a Jiřího Malouška a vyzval k hlasování o schválení ověřovatelů,
Pro 13, proti 0. zdržel se 0.
Usnesení :
Zastupitelstvo počtem 13 hlasů schvaluje:
a) jednání ZM se bude řídit tímto programem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontrola plnění usnesení
Projednání Závěrečného účtu městyse za rok 2009
Projednání Závěrečného účtu MPM za rok 2009
Projednání revokace usnesení k nepřiznání finančního příspěvku TJ Sokol Rokytnice
Projednání OZV č. 102010 O pohybu psů
Informace k napojování nemovitostí na kanalizační řád
Diskuse k problematice kapacity mateřské školy
Různé
b) jako ověřovatele zápisu Karla Vrzala a Jiřího Malouška
Jednání ZM dále pokračovalo dle schváleného programu:

1. Kontrola plnění usnesení
Starosta seznámil zastupitelstvo s výběrem pracovníků na VPP a úpravou smlouvy pro prodej budovy kina
v souladu s usnesením minulého zastupitelstva.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí stav plnění usnesení minulého zastupitelstva
Pro13, proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.43/1/ 10 :
Zastupitelstvo počtem 13 hlasů bere na vědomí stav plnění usnesení minulého zastupitelstva

2.Projednání Závěrečného účtu městyse za rok 2009
Starosta seznámil členy zastupitelstva a přítomné hosty se zveřejněným Závěrečným účtem městyse za rok 2009.
Tento dokument byl řádným způsobem zveřejněn na Úřední desce .
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje Závěrečný účet městyse za rok 2009 bez výhrad
Pro 13 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.43/2/ 10 :
ZM počtem 13 hlasů schvaluje Závěrečný účet městyse za rok 2009 bez výhrad

3.Projednání

Závěrečného účtu DSO MPM za rok 2009

Starosta seznámil členy zastupitelstva a přítomné hosty se zveřejněným Závěrečným účtem DSO MPM za rok
2009. Tento dokument byl řádným způsobem zveřejněn na Úřední desce .
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje Závěrečný účet DSO MPM za rok 2009 bez výhrad
Pro 13 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.43/3/ 10 :
ZM počtem 13 hlasů schvaluje Závěrečný účet DSO MPM za rok 2009 bez výhrad

4. Projednání revokace usnesení k nepřiznání fin.příspěvku TJ Sokol
Zastupitelé byli seznámeni s výsledkem prohlídky starých kabin, kterou provedl Josef Herbrych, František Dokulil, Jan
Blažek a František Hobza 6.4.2010. Při prohlídce bylo zjištěno, že je dokončena instalace plynu a z většiny
rekonstrukce elektrorozvodů. Vzhledem k danému stavu prací a možným vzájemným nepochopením v původní
smlouvě o přiznání finančního příspěvku navrhuje rada revokaci usnesení č. č.41/8g/ 10 , kterým se finanční příspěvek
zamítl.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM revokuje své usnesení č. 41/8g/10 a přiznává TJ Sokol Rokytnice příspěvek v rozsahu stanoveném smlouvou.
Pro 13 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.43/4/ 10 :
ZM počtem 13 hlasů revokuje své usnesení č. 41/8g/10 a schvaluje TJ Sokol Rokytnice příspěvek v rozsahu
stanoveném smlouvou.

5.Projednání OZV č.1/2010 O pohybu psů
Starosta seznámil zastupitele se zněním Obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 o pohybu psů.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje OZV č.1/2010 O pohybu psů
Pro 13 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.43/5/ 10 :
ZM počtem 13 hlasů schvaluje OZV č.1/2010 O pohybu psů

6. Informace k napojování nemovitostí na kanalizační řád
Starosta seznámil ZM a přítomné občany se zákonnou povinností připojení kanalizačních přípojek na veřejnou
kanalizaci v případě vybudování ČOV. Seznámil přítomné s nutností provést tyto práce v maximální možné míře
v období do konce září těch místech, kde je to technicky možné.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí informace
Pro 13 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.43/6/ 10 :
ZM počtem 13 hlasů bere na vědomí informace k napojování nemovitostí na kanalizační řád

7. Diskuse k problematice kapacity MŠ
Starosta seznámil ZM a přítomné se současným stavem a možnostmi MŠ. Jednání přešlo ve vzrušenou diskusi, kdy
přítomni odmítli možnost odvážení dětí do jiných MŠ (v tomto případě Heraltice) a požadují umístění dětí v místní MŠ.
Ředitel školy rovněž poskytl informace o stávajícím stavu a podmínkách přijímacího řízení nových žáků. Požadavky
rodičů směřovaly k rozšíření kapacity stávající MŠ ať již v prostorách stávající budovy MŠ, školní jídelny a budovy
školy. Jedním z návrhů byla i možnost úpravy prostor v budově radnice. Ze strany obce a vedení školy budou zjištěny
bližší podmínky a možnosti řešení tohoto problému, který bude opětovně diskutován na červnové schůzi zastupitelstva.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí současný stav kapacity MŠ a ukládá starostovi a vedení ZŠ do červnového zastupitelstva zajistit
další informace k řešení této problematiky.
Pro 13 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.43/7/ 10 :
ZM počtem 13 hlasů bere na vědomí současný stav kapacity MŠ a ukládá starostovi a vedení ZŠ do červnového
zastupitelstva zajistit další informace k řešení této problematiky.

8. Různé
a) Obecní koordinátorka, paní Daniela Nosková seznámila přítomné s účastí v projektu Venkovských komunitních škol.
Prostřednictvím tohoto projektu bude probíhat vzdělávání dospělých. Témata a okruhy pro tyto kurzy vyplynou
z dotazníků, v nichž se k danému budou moci vyjádřit všichni občané.
Návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí informaci k projektu Venkovských komunitních škol
Pro 13 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.43/8a/ 10 :
ZM počtem 13 hlasů bere na vědomí informaci k projektu Venkovských komunitních škol
b)Přítomní upozornili na přetrvávající nepořádek v místech kontejnerů pro tříděný odpad, zejména u budovy kina a
vznesli dotaz, zda by nestálo za úvahu v této lokalitě umístit navíc ještě jeden kontejner na plast.
Návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí stav sběrných míst na tříděný odpad
Pro 13 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.43/8b/ 10 :
ZM počtem 13 hlasů bere na vědomí stav sběrných míst na tříděný odpad
V závěrečné části byli přítomní informováni o termínu Setkání Rokytnic ČR 2010, které proběhne 25. – 26.června,
vystoupení skupiny Fleret 3.července 2010 na koupališti a Rokytnického maratonu 17.července na koupališti. Dále byli
seznámeni s poskytnutím dotace ze SZIF v rámci dotačního titulu MAS Podhorácko na pořízení velkoprostorových
stanů a 20 ks pivních setů a s vyhlášením veřejné sbírky na přestavbu požárního vozidla IVECO.
Starosta poděkoval za účast všem přítomným a zasedání ZM v 22:00 hod. ukončil.
Zápis vyhotovil Josef Herbrych dne 7.5.2010

……………………..
místostarostka

……………………
starosta

Ověřovatelé:
……………………………………….

……………………………………. .

