Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Rokytňany,
která se konala dne 20. října 2011.
Přítomni:
Omluveni:
Občané:
Program:

J.Gobyová, J.Ţďánský, J.Jílek, F.Otta , D.Kvapil
J.Říhová, J.Otta
1) kontrola zápisu minulé schůze
2) oprava pomníku
3) setkání zastupitelů s jubilanty
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 F.Otta.
Kontrola zápisu schůze z 25.8.2011
a) vyřídit ţádost p.Hejla ( J.Jílek ) – splněno
b) vyvěsit termín odvozu nebezpečného odpadu ( J.Ţďánský ) - splněno
c) projednat nátěr střechy kapličky ( J.Jílek ) – splněno, střecha bude natřena do posvícení
c) projednat moţnosti získání dotace na výstavbu víceúčelového hřiště ( J.Ţďánský ) - splněno
d) projednat opravu a nátěr fasády budovy OÚ ( J.Ţďánský ) – projednáno s fi ZIKR
e) projednat moţnost zavezení rybníčku v HR ( J.Jílek, J.Ţďánský) - odloţeno
f) odeslat zápis schůze KÚ oddělení kontroly a analýz ( J.Ţďánský ) - splněno
ZO zápis ze schůze dne 25. srpna 2011 schválilo.
2) oprava pomníku probíhá dle harmonogramu, termín dokončení je do 15.10, kdy je posvícení
3) setkání zastupitelů s jubilanty a občany staršími neţ 70 let proběhlo ve čtvrtek 20.října
4) Různé:
- ZO projednalo dopis PF s ţádostí o souhlasné prohlášení k provedení zápisu tzv. historických
pozemků obce na LV 10001 – Obec Rokytňany. ZO samozřejmě se zapsáním majetku obce souhlasí.
- ZO projednalo informace o dotaci na víceúčelové hřiště. Podle posledních informací musí být
pozemek ve vlastnictví obce s přístupovou místní komunikací. ZO rozhodlo o novém umístění: místo
u kravína bude hřiště na parcele 1/1 v DR ( vedle parcely T.Gobyho, který s umístěním souhlasí).
- ZO vzalo na vědomí další dopis p.Hejla s ţádostí o okopírování části výkresu k ÚP. Starosta
s p.Hejlem mluvil osobně, ale z rozhovoru vyplynulo, ţe p.Hejl nemá zájem o ÚP, ale o zeď. Starosta
odkázal p.Hejla na snímek na internetu, odkud si p.Hejl můţe okopírovat co potřebuje.
- ZO vzalo na vědomí průběh odvozu nebezpečného odpadu z obce. Opět se vyskytli občané, kteří na
místo odvozu dali odpad, který do kategorie „nebezpečný“ nepatří . Je pak obtíţné vysvětlovat a
přesvědčovat obsluhu, aby odvezli i to, co do kategorie nebezpečný odpad nepatří.
- ZO vzalo na Ţádost PF o zveřejnění seznamu pozemků určených k převodu podle §8 zákona
č.95/1999Sb. Seznam byl vyvěšen 2.10. na úřední desce.
- ZO vzalo na vědomí informaci o kontrole hasicích přístrojů na OÚ.
- ZO projednalo cenovou nabídku pro opravu fasády budovy OÚ. Protoţe se jedná o větší rekonstrukci
neţ zastupitelstvo předpokládalo, bude připraven projekt pro ţádost o dotaci obdobně jako oprava
pomníku.
- ZO vzalo na vědomí ohlášení drobné stavby – napojení drenáţních a odvodňovacích trubek
z pozemků p.č.st.6/1, 7/1, 7/2, 7/3 a 11 u domu č.9 v DR k trativodu za účelem svodu dešťové a
povrchové vody
- ZO projednalo dopis p.B.Špačkové, která zastupuje některé chalupáře, o sníţení poplatku za odvoz
domovního odpadu. ZO projedná tuto moţnost při sestavování rozpočtu na rok 2012
- ZO vzalo na vědomí ţádost ČEZu o zveřejnění Výzvy ke kácení a okleštění stromoví
- ZO vzalo na vědomí ţádost o vyvěšení letáku „Poradenství v oblasti energetiky“

4) Usnesení:
1) ZO schválilo
a) zápis schůze OZ ze dne 25.8.2011
b) zápis historického majetku obce na LV 1001-Obec Rokytňany
c) umístění víceúčelového hřiště na parcelu 1/1 v DR
d) poţádat o dotaci na rekonstrukci hřiště ze SZIF z Programu rozvoje venkova

e) natření střechy kapličky
2) OZ ukládá:
a) podepsat a odeslat Souhlasné prohlášení na PF
.
b) projednat projekt pro rekonstrukci budovy OÚ
c) zajistit nátěr střechy kapličky
c) podat ţádost na získání dotace na výstavbu víceúčelového hřiště
d) vyvěsit seznam pozemků určených k prodeji
leták „Poradenství v oblasti energetiky“
Výzvu ke kácení a okleštění stromoví

V Rokytňanech dne

25. října 2011

Ověřovatelé zápisu:

F.Otta …...........................................
J.Gobyová …………………………….

- (5 pro, 0 proti)
- (5 pro, 0 proti)
- (5 pro, 0 proti)
- (5 pro, 0 proti)
- (5 pro, 0 proti)

- ( J.Ţďánský
- ( J.Ţďánský )
- ( J.Jílek )
- ( J.Jílek , J.Ţďánský )
- ( J.Ţďánský )

zapsal J.Ţďánský

