Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Rokytnice nad Rokytnou, č. 6 ze dne
26.8.2011
Místo konání: kancelář starosty
Zahájení zasedání dne 26.8.2011
Počet přítomných členů ZM: 9
Josef Herbrych, Jaroslav Blažek, Ing. Věra Václavková, Mgr. Jana Štefánková , Marie Sochnová, Radek Šulc, Vítězslav
Štork, Petr Dokulil, Bc.Ivoš Dlouhý

1.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 9, proti 0, zdržel se 0
b) navrhl ověřovatele zápisu Radka Šulce a Vítězslava Štorka a vyzval k hlasování o schválení ověřovatelů,
Pro 9 proti 0. zdržel se 0.
Usnesení č.1/6/11:
Zastupitelstvo počtem 9 hlasů schvaluje:
a) jednání ZM se bude řídit tímto programem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Zpráva o činnosti za uplynulé období
Projednání příspěvků na veřejně prospěšné projekty
Seznámení s podklady pro příjem dotace a výstavbu rozhledny na Mařence
Seznámená se stavem rybníka Nad koupalištěm
Různé
b) jako ověřovatele zápisu

Radka Šulce a Vítězslava Štorka
Jednání ZM dále pokračovalo dle schváleného programu:

2. Zpráva o činnosti za uplynulé období
Starosta seznámil zastupitelstvo s činností za uplynulé období od doby konání posledního zastupitelstva . Činnost
spočívala v zajištění běžné agendy úřadu, podání žádosti o dotaci na nákup kompostovací techniky, přípravy projektu
poldru na Dolních dražkách a pací prováděných VPP.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti za uplynulé období
Pro9, proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 2/6/11 :
Zastupitelstvo počtem 9 hlasů bere na vědomí zprávu o činnosti za uplynulé období

3.Projednání příspěvků na veřejně prospěšné projekty
Starosta seznámil členy zastupitelstva s návrhem rady pro přiznání podpory veřejně prospěšným projektům dle
přiloženého návrhu rady. Zastupitelstvo návrh projednala a schválila v podobě, která je přílohou tohoto zápisu.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje příspěvky na veřejně prospěšné projekty dle přiložené tabulky (Příloha č.2)
Pro 9 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.3/6/11 :
ZM počtem 9 hlasů schvaluje příspěvky na veřejně prospěšné projekty dle přiložené tabulky (Příloha č.2)

4. Seznámení s podklady pro příjem dotace a výstavby rozhledny na Mařence
Starosta seznámil členy zastupitelstva se stavem příprav pro stavbu rozhledny na Mařence. Projekt je v současné době
ve fázi podpisu smlouvy pro přijetí dotace. Pro vlastní realizaci je nutno Regionální radě ROP doložit financování projektu
v plné výši, tedy ve výši 7 667 tis. Kč. Pro toto financování je zajištěn bankovní příslib České spořitelny, a.s., který stanovuje
podmínky, které je nutno splnit před zahájením čerpání smlouvy. Tyto podmínky obsahují i ručení za ůvěr ve výši 130%
nákladů stavby jednotlivými obcemi mikroregionu. Podíl naší obce na tomto projektu je cca 35% nákladů (podíl vychází
z počtu obyvatel v jednotlivých obcích)
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí seznámení s podklady pro příjem dotace a výstavby rozhledny na Mařence
Pro 9 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.4/6/11 :
ZM počtem 9 hlasů bere na vědomí seznámení s podklady pro příjem dotace a výstavby rozhledny na Mařence

5. Seznámení se stavem pronájmu rybníka Nad koupalištěm
Zastupitelé byli seznámeni se stavem řešení pronájmu rybníka Nad koupalištěm. Na základě zamítnutí odvolání MRS proti
rozhodnutí KÚ kraje Vysočina se rybník Nad koupalištěm vyjímá k 1.8.2011 z rybářského revíru Stařečský potok. K tomuto
termínu měl MRS rovněž slovit stávající rybí obsádku, případně navrhnout jiné řešení. Na dřívější návrh MRS na úhradu
rybí obsádky ve výši 15 000,- Kč reagovalo zastupitelstvo odmítavě, druhá strana se později již neozvala. Proto byl MRS
zaslán dopis, ve kterém se mu sděluje, že od této chvíle budeme pro jejich nečinnost nakládat s rybníkem dle vlastního
uvážení.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí informace o stavu pronájmu rybníka Nad koupalištěm
Pro 9 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.5/6/11 :
ZM počtem 9 hlasů bere na vědomí informace o stavu pronájmu rybníka Nad koupalištěm

6. Různé
a) Zastupitelé se prostřednictvím zaslaného konceptu zápisu do kroniky za rok 2011 seznámili s jeho obsahem. Nebylo
vzneseno připomínek.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje zápis do kroniky městyse za rok 2010
Pro 9 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.6a/6/11 :
ZM počtem 9 hlasů schvaluje zápis do kroniky městyse za rok 2010
b) Zastupitelstvo projednalo žádost Blanky Salákové o prodej pozemku p.č. 176/14 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou
pro stavbu rodinného domu
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 176/14 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou pro stavbu rodinného domu
Pro 9 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.6b/6/11 :
ZM počtem 9 hlasů schvaluje prodej pozemku p.č. 176/14 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou pro stavbu rodinného
domu

c) V následujícím bodě starosta seznámil přítomné s celkovým počtem návštěvníků akce konané 30.července na
koupališti. Celkem se zúčastnilo 271 platících diváků. V další rozpravě upozornil Bc. Ivoš Dlouhý na nutnost řešení
parkování podél plotu u koupaliště z důvodu ztíženého průjezdu zejména zemědělskou technikou a navrhl osazení
značky zákaz stání. Mgr. Jana Štefánková vznesla dotaz ohledně možnosti zákazu kouření při společenských akcích
v sokolovně. Na toto jí bylo starostou sděleno, že zákaz kouření přitěchto akcích již přijala členská schůze TJ Sokol,
která je vlastníkem a provozovatelem sokolovny.

Starosta poděkoval za účast všem přítomným a zasedání ZM v 22:00 hod. ukončil.
Zápis vyhotovil Josef Herbrych dne 30.8.2011
……………………..
místostarostka

……………………
starosta

Ověřovatelé:
……………………………………….

……………………………………. .

