Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Rokytnice nad Rokytnou, č.15 ze dne 8.2.2013
Místo konání: zasedací místnost
Zahájení zasedání dne 8.2.2013 v 18:00
Počet přítomných členů ZM: 11
Josef Herbrych, Ing. Věra Václavková, Petr Dokulil, Jan Kostelník, , Petr Nováček, Mgr. Jana Štefánková, Radek Šulc,
Martin Špaček , Antonín Novák , Jaroslav Blažek, Mgr. Aleš Chaloupka, 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 případné doplnění a vyzval k hlasování:
Pro 11, proti 0, zdržel se 0
b) navrhl ověřovatele zápisu Mgr. Aleše Chaloupku a Bc. Ivoše Dlouhého a vyzval k hlasování o schválení ověřovatelů,
Pro 11 proti 0. zdržel se 0.
Usnesení č.1/15/13:
Zastupitelstvo počtem 11 hlasů schvaluje:
a) jednání ZM se bude řídit tímto programem:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Informace o činnosti za uplynulé období
Projednání výše poplatku za TKO
Projednání výše stočného
Projednání návrhu rozpočtu na rok 2013
Přijetí pracovníků na VPP
Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene
Různé

b) jako ověřovatele zápisu Mgr. Aleše Chaloupku a Bc. Ivoše Dlouhého
Jednání ZM dále pokračovalo dle schváleného programu:

2. Informace o činnosti za uplynulé období
Starosta seznámil přítomné s činností úřadu za uplynulé období. Zastupitelé byli seznámeni s výsledkem kontroly ČIŽP na
čerpání dotací na opravu sociálního zařízení MŠ, podpisu smlouvy s firmou TRADO na zajištění dopravní obslužnosti, podání
žádosti o dotaci na výstavbu komunikace Za Sitonou a podání žádosti o dotaci z POVV na opravu komunikací.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí informaci o činnosti za uplynulé období
Pro 11, proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 2/15/13 :
Zastupitelstvo počtem 11 hlasů bere na vědomí informaci o činnosti za uplynulé období

3. Projednání poplatku za TKO:
Současná legislativa umožňuje stanovení poplatku za TKO až do výše 1000,- Kč za osobu. V loňském roce byla výše poplatku
500,- Kč/osoba a celkově bylo vybráno 449 081,- Kč. Náklady na likvidaci TKO dosáhly výše 482 838,- Kč. V této částce je
zahrnuta i likvidace nebezpečných odpadů formou mobilních svozů. Vzhledem k tomu, že se dá v souvislosti s provozem
komunitní kompostárny předpokládat, že objem TKO nebude výrazně narůstat nad současné množství, rada navrhuje
zachování v jeho stávající výši 500,- Kč/os.

Námitky ani připomínky nebyly vzneseny.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
zastupitelstvo schvaluje zachování poplatku za TKO ve výši 500,-Kč/os/rok
Pro 11 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.3/15/13 :
Zastupitelstvo počtem 11 hlasů schvaluje zachování poplatku za TKO ve výši 500,-Kč/os/rok

4. Projednání výše stočného na rok 2013:
V současné době se vybírá částka 250,-Kč/os. Z poplatků na odvádění a čištění vod, tedy stočného, se vybralo 238 812,- Kč,
přičemž náklady dosáhly částky 527 367,- Kč (el.energie, rozbory, opravy a udržování, platby daní a poplatků). Vzhledem
k této skutečnosti navrhuje rada zvýšení stočného na 350,- Kč, což odpovídá ceně 10,-Kč za 1m3 odpadní vody při normové
spotřebě 35 m3/osoba/rok dle Přílohy č. 12 vyhl.č. 428/2001Sb.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
zastupitelstvo schvaluje navýšení stočného na částku 350,-Kč/os/rok, což odpovídá sazbě 10,-Kč/m3 při normové spotřebě
35m3/os/rok. Cena je včetně DPH.
Pro11 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.4/15/13 :
Zastupitelstvo počtem 11 hlasů schvaluje navýšení stočného na částku 350,-Kč/os/rok, což odpovídá sazbě 10,-Kč/m3 při
normové spotřebě 35m3/os/rok. Cena je včetně DPH.

5. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2013
Rozpočet je předkládán jako vyrovnaný ve výši 12 039,5 tis. Kč.
Nedaňové příjmy jsou uvažovány ve výši 4 774,2 tis.Kč a jsou tvořeny částkami uvedenými v tabulce PŘÍJMY Z ČINNOSTI.
Daňové příjmy vychází z propočtu firmy CITYFINACE, v které jsou zohledněny změny, vycházející z nově schváleného
Rozpočtového určení daní (RUD). Tento propočet uvažuje se všemi možnými riziky (nízký výběr daní, stagnace ekonomiky
apod.), takže tedy není nastaven na maximální možné posílení rozpočtu obcí tak, jak slibuje návrh RUD.
Úhrada splátky dlouhodobě přijatých půjčených prostředků je splátka úvěru na ČOV.
Rozpočtové výdaje vychází v převážné míře ze skutečnosti roku 2012.
Z významnějších částek se jedná zejména o komunikaci Za Sitonou v objemu 3 540 tis.Kč a příspěvek na přivaděč vodovodu
z Heraltic v částce 1543 tis.Kč.
V příjmové části rozpočtu nejsou zahrnuty případné dotace a příspěvky z grantů, žádané a získané v průběhu roku.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
zastupitelstvo schvaluje vyrovnaný rozpočet městyse pro rok 2013 ve výši 12 039, 5 tis. Kč a rozpočtový výhled na roky 2014 a
2015.
Pro11 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.5/15/13 :
Zastupitelstvo počtem 11 hlasů schvaluje vyrovnaný rozpočet městyse pro rok 2013 ve výši 12 039, 5 tis. Kč a rozpočtový
výhled na roky 2014 a 2015.

6. Přijetí pracovníků na VPP
Tak jako každoročně je možno požádat ÚP v Třebíči o možnost přijetí osob v evidenci ÚP na veřejně prospěšné práce (VPP).
V minulosti se tato praxe osvědčila, mzdové náklady jsou v podstatné míře hrazeny ÚP. Pro letošní rok navrhuji přijetí
stejného počtu jako loni, tedy 5 osob s nástupem dle potřeby, nejpozději však 2.května 2013.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přijetí 5 osob, evidovaných na ÚP na VPP s termínem nástupu dle potřeby,nejpozději do 2.května
2013. Výběr pracovníků provede na základě kritérií ÚP a potřeb obce rada městyse.

Pro 11 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.6/15/13 :
Zastupitelstvo počtem 11 hlasů schvaluje přijetí 5 osob, evidovaných na ÚP na VPP s termínem nástupu dle
potřeby,nejpozději do 2.května 2013. Výběr pracovníků provede na základě kritérií ÚP a potřeb obce rada městyse.

7. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene
Jedná se o zřízení kabelové přípojky pro 6 chat firmou E-ON na pozemcích 654/14, 654/13 a 654/11 v k.ú. Rokytnice nad
Rokytnou v lokalitě Na Chobotě u Kojetic. Návrh smlouvy na zřízení věcného břemene je úplatný za cenu 2000,- Kč. Vzhledem
k tomu, že v této lokalitě není žádný zájem obce, je navrženo smlouvu o smlouvě budoucí schválit.
Starosta přečetl návrh na usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro realizaci stavby „Rokytnice 6 chat u
koupaliště Kojetice“ s firmou E-ON.
Pro 11 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.7/15/13 :
Zastupitelstvo počtem 11 hlasů ZM schvaluje schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro
realizaci stavby „Rokytnice 6 chat u koupaliště Kojetice“ s firmou E-ON.

8. Různé
a) Pan Antonín Novák vznesl dotaz, týkající se stavu převodu kanalizace do správy svazku obcí VAK a řešení problematiky
připojování jednotlivých domů na současné vedení kanalizace. Starostou mu bylo odpovězeno, že je provedena kamerová
zkouška přibližně poloviny kanalizační sítě a předpokládá se, že předání bude provedeno současně s vodovodem po
dokončení vodovodního přivaděče z Heraltic. Jednotlivé nemovitosti jsou napojovány buď nově na stávající kanalizační síť
nebo využívají přípojky dřívějších zaústění septiků. Vzhledem k ne zrovna dobrému technickému stavu kanalizační sítě
zejména v některých částech obce byla podána žádost na svazek VAK o zařazení rekonstrukce kanalizační sítě v obci do
střednědobého plánu investic.
Zastupitelstvo bere na vědomí
b)Pan Petr Dokulil vznesl dotaz týkající se možnosti otevření další třídy v ZŠ v souvislosti se současným počet žáků ZŠ. Bylo
dohodnuto, že pro upřesnění této situace a přednesení stanoviska bude na jednání rady pozván pan ředitel ZŠ Mgr. Vladimír
Halámek a poté bude zastupitelstvo vyrozuměno o možnosti dalšího postupu.
Zastupitelstvo bere na vědomí

Starosta poděkoval za účast všem přítomným a zasedání ZM v 20:00 hod. ukončil.
Zápis vyhotovil Josef Herbrych dne 14.2.2013

……………………..
místostarostka
Ověřovatelé:
……………………………………….

……………………………………. .

……………………
starosta

