Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Rokytňany,
která se konala dne 25. srpna 2011.
Přítomni:
Omluveni:
Občané:
Program:

J.Gobyová, J.Ţďánský, J.Jílek, J.Říhová
F.Otta, J.Otta, D.Kvapil
1) kontrola zápisu minulé schůze
2) územní plán obce
3oprava pomníku
4) různé
5) usnesení

1) Schůzi zahájil a přítomné uvítal starosta J.Ţďánský. Návrh programu byl schválen všemi
přítomnými členy ZO. Do návrhové komise byli zvoleni J.Gobyová a J.Říhová.
Kontrola zápisu schůze z 23.6.2011
a) odeslat ţádost o dotaci na územní plán obce ( J.Jílek ) - splněno
.
b) odpovědět na ţádosti občanů Hejla a Šoltyse ( J.Ţďánský ) - splněno
c) vyvěsit Vyhlášku o správním řízení ve věci zrušení trvalého pobytu ( J.Ţďánský ) - splněno
c) projednat moţnosti získání dotace na výstavbu víceúčelového hřiště ( J.Ţďánský ) - trvá
d) zúčastnit se valné hromady svazku obcí Mariánská zahrada 27.6. ( J.Ţďánský ) - splněno
e) vyřídit korespondenci ( Ok soud MB, Notářství Z.Bartoňové) ,( J.Jílek, J.Ţďánský) - splněno
f) odeslat zápis schůze KÚ oddělení kontroly a analýz ( J.Ţďánský ) - splněno
ZO zápis ze schůze dne 23. června 2011 schválilo.
2) oznámení o projednání návrhu zadání ÚP Rokytńany vyvěšeno 22.7.2011 na úřední desce i na
webových stránkách obce, rozesláno dle rozdělovníku dotčeným orgánům a sousedním obcím na
doručenky, ostatním obyčejně, termín pro vyjádření je do 24.8. 2011
3) oprava pomníku probíhá dle harmonogramu, oproti projektu bylo třeba navýšit rozpočet o 30 tisíc,
neboť původní základy pro oplocení nebyly vlastně ţádné, termín dokončení byl posunut na 15.10,
kdy je posvícení
4) Různé:
- Starosta informoval ZO o zrušení trvalého pobytu p.Josefa Šoltyse, nar.18.12.1977. Místem jeho
trvalého pobytu bude v souladu s §10 odst.5 zákona č.133/2000Sb., o evidenci obyvatel a rodných
číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sídlo ohlašovny na adrese Horní
Rokytňany 27, 507 23 Libáň, okres Jičín.
- ZO vzalo na vědomí dopis p.Hejla s ţádostí o okopírování části výkresu k ÚP.
- ZO vzalo na vědomí termín odvozu nebezpečného odpadu z obce. Termín svozu je v neděli
9.10.2011 od 10,00 do 10,15 hod
- ZO vzalo na vědomí informaci fi COMPAQ o odvozu TKO z obce od 1.4. do 30.6.2011. Celkem
bylo odvezeno 473kg plastů a 7500kg domovního odpadu.
- ZO projednalo moţnost zavezení rybníčku a p.Číţka v HR. Neţ zastupitelstvo rozhodne, bude nutné
projednat případné vyvěrání vody s odborníkem.
- ZO projednalo opravy kapličky (natření střechy) a budovy OÚ (oprava a nátěr fasády)
- ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č.1
- ZO zhodnotilo akci „Setkání v Rokytňanech“, která se konal v sobotu 6.8. v hospůdce Kravín.
Setkání se zúčastnilo hodně občanů, po akci byly prodávány kroniky obce a letecké snímky obce. ZO
děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu pěkného sobotního odpoledne.
4) Usnesení:
1) ZO schválilo
a) zápis schůze OZ ze dne 23.6.2011
b) zrušení trvalého pobytu p.Josefa Šoltyse, nar.18.12.1977
c) rozpočtové opatření č.1

- (4 pro, 0 proti)
- (4 pro, 0 proti)
- (4 pro, 0 proti)

d) navýšení rozpočtu na opravu pomníku o 30000 Kč

- (4 pro, 0 proti)

2) OZ ukládá:
a) vyřídit ţádost p.Hejla
.
- ( J.Jílek )
b) vyvěsit termín odvozu nebezpečného odpadu
- ( J.Ţďánský )
c) projednat nátěr střechy kapličky
- ( J.Jílek )
c) projednat moţnosti získání dotace na výstavbu víceúčelového hřiště
- ( J.Ţďánský )
d) projednat opravu a nátěr fasády budovy OÚ
- ( J.Ţďánský )
e) projednat moţnost zavezení rybníčku v HR
- ( J.Jílek, J.Ţďánský)
f) odeslat zápis schůze KÚ oddělení kontroly a analýz
- ( J.Ţďánský )

V Rokytňanech dne

2. září 2011

zapsal J.Ţďánský

Ověřovatelé zápisu:

J.Říhová
…...........................................
J.Gobyová …………………………….

