Zápis z XXXV. zasedání Zastupitelstva obce Rokytnice,
konaného dne 23. dubna 2018
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Rokytnici
se zahájením v 18.30 hodin

Přítomno:

8 členů (dle přiložené prezenční listiny)

Program:
1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Schválení programu
4. Připomínky a žádosti občanů
5. Zpráva o činnosti obecního úřadu
6. Kontrola usnesení a úkolů z XXXIV. zasedání ZO
7. Rokytnice - kanalizace a ČOV
8. Silnice III/49518, Rokytnice
9. Rozpočtové opatření
10. Různé
11. Diskuse
12. Závěr

Zapisovatelka:
Mgr. Iva Filáková
Ověřovatelé zápisu:
Petr Saloky
Zdeněk Kostka

1. Zahájení
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Rokytnice zahájil starosta Antonín Goňa.
Pan Goňa přivítal přítomné a konstatoval, že počet přítomných členů ZO je dle Listiny
přítomných 8, ZO je tedy schopno přijímat usnesení. Paní Juřenčáková se omluvila.

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Starosta určil, že zapisovatelkou z dnešního zasedání bude Mgr. Iva Filáková.
Zápis z jednání ZO bude ověřován ověřovateli, kteří správnost zápisu potvrdí svým podpisem.
Starosta navrhl, aby ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli Petr Saloky a Zdeněk Kostka.
Oba souhlasili. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Proběhlo hlasování.
Usnesení XXXV/713
ZO určilo ověřovatele zápisu z dnešního zasedání ZO Petra Salokyho a Zdeňka Kostku.
Hlasování: Pro 8

3. Schválení programu
Starosta přečetl program XXXV. zasedání ZO. Po krátké diskusi byl přečten návrh na
usnesení a proběhlo hlasování.
Usnesení XXXV/714
ZO schválilo program XXXV. zasedání ZO.
Hlasování: Pro 8

4. Připomínky a žádosti občanů
Zasedání se nezúčastnil žádný občan.

5. Zpráva o činnosti obecního úřadu
Starosta přečetl zprávu o činnosti obecního úřadu od 24.3.2018 do 23.4.2018.
Ze strany přítomných nebyly ke zprávě vzneseny žádné připomínky. Byl přečten návrh na
usnesení a proběhlo hlasování.
Usnesení XXXV/715
ZO schválilo zprávu o činnosti obecního úřadu od 24.3.2018 do 23.4.2018.
Hlasování: Pro 8

6. Kontrola usnesení a úkolů z XXXIV. zasedání ZO
Starosta se zeptal ověřovatelů tohoto zápisu – Kamila Hamalčíka a Ing. Vlastimila
Bureše, zda mají nějaké připomínky k tomuto zápisu. Odpověděli, že ne. Poté starosta provedl
kontrolu usnesení a úkolů z XXXIV. zasedání ZO. Byl přečten návrh na usnesení a proběhlo
hlasování.

Usnesení XXXV/716
ZO schválilo kontrolu usnesení a úkolů z XXXIV. zasedání ZO.
Hlasování: Pro 8

7. Rokytnice – kanalizace a ČOV
Starosta předložil zastupitelům návrh Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 5600/2017. Po
krátké diskusi byl s dodatkem vysloven souhlas. Byl přečten návrh na usnesení a proběhlo
hlasování.
Usnesení XXXV/717
ZO schválilo Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 5600/2017 uzavřený mezi Obcí Rokytnice,
Rokytnice 58, 763 21 Slavičín a Vodohospodářskými stavbami Javorník – CZ s.r.o, Benátky
17, 698 01 Veselí nad Moravou.
Hlasování: Pro 8
Starosta informoval přítomné, že manželé Zdeněk a Lucie Valentovi koupili od
pana Milana Malaníka stavební pozemek v lokalitě Na Louky. Uprostřed tohoto pozemku je
uložena neevidovaná kanalizační stoka, do které jsou zaústěny odpady z rodinných domů od
pana Raka po paní Voltnerovou. Manželé Valentovi požadují přeložení této stoky na okraj
jejich pozemku. Ing.Petr Vyoral zpracoval jednoduchou projektovou dokumentaci na tuto
stavbu. Starosta požádal Ing. Josefa Fedora z firmy VHS Javorník – CZ s.r.o. o zpracování
cenové nabídky dle dokumentace pana Vyorala. Pan Fedor předložil cenovou nabídku ve výši
celkem 368 627,- Kč. V diskusi se zastupitelé shodli, že tato částka je neúměrně vysoká a
proto bylo navrženo oslovit dalšího dodavatele. Pověřili proto starostu, ve spolupráci se
stavební komisí, výběrem dodavatele stavebních prací s nižší cenovou nabídkou. Poté byl
s tímto vysloven souhlas. Byl přečten návrh na usnesení a proběhlo hlasování.
Usnesení XXXV/718
ZO rozhodlo o zadání zakázky malého rozsahu na stavební práce přeložky kanalizační stoky
dle projektové dokumentace zpracované Ing. Petrem Vyoralem do výše 368 627,- Kč. ZO
pověřilo starostu, ve spolupráci se stavební komisí, výběrem dodavatele stavebních prací.
Hlasování: Pro 8

8. Silnice III/49518, Rokytnice
Starosta informoval, že na pracovní poradě za přítomnosti projektantů a vedení
Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) bylo dohodnuto zkoordinovat stavbu rekonstrukce
komunikace, kterou bude platit ŘSZK, se stavebními objekty, na kterých se bude finančně
podílet obec Rokytnice. Jedná se o následující stavební objekty: kanalizace, přeložka
vodovodu, chodník, sjezdy na pozemky, přeložka veřejného osvětlení, přeložka vedení
nízkého napětí a vybudování opěrných zdí. Všechny tyto stavební objekty, včetně
rekonstrukce komunikace, by měly být, dle dohody z pracovní porady, provedeny současně.
Je proto nutné urychleně vyřídit všechna potřebná povolení. Starosta požádal pana Antonína
Žáčka o předložení cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace pro stavební
povolení a dokumentace pro provedení stavby na akci Silnice III/49518 Rokytnice. Pan Žáček
předložil cenovou nabídku ve výši celkem 228 836,- Kč. Po krátké diskusi byl s cenovou
nabídkou vysloven souhlas, byl přečten návrh na usnesení a proběhlo hlasování.

Usnesení XXXV/719
ZO rozhodlo o zadání zakázky malého rozsahu dodavatele projektové dokumentace pro
stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby na akci Silnice III/49518 Rokytnice
panu Antonínu Žáčkovi, Osvobození 256, 763 21 Slavičín za nabídkovou cenu celkem
228 836,- Kč.
Hlasování: Pro 8

9. Rozpočtové opatření
Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č.1/2018, které schválil
v rámci svých pravomocí. Po krátké diskusi zastupitelé toto vzali na vědomí. Byl přečten
návrh na usnesení a proběhlo hlasování.
Usnesení XXXV/720
ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2018 schválené starostou obce.
Hlasování: Pro 8
Předseda finančního výboru (FV) Ing. Vlastimil Bureš sdělil, že návrhem
rozpočtového opatření č. 2/2018 se zabýval FV na svém zasedání dne 19.4.2018.
FV doporučuje zastupitelstvu obce schválit rozpočtové opatření č. 2/2018 dle předloženého
materiálu beze změn. Po krátké diskusi byl přečten návrh na usnesení a proběhlo hlasování.
Usnesení XXXV/721
ZO schválilo rozpočtové opatření č. 2/2018.
Hlasování: Pro 8

10. Různé
 Garážová vrata v budově ZŠ
Starosta navrhl mimořádně zařadit do programu jednání projednání zakoupení
garážových vrat v budově ZŠ.
Usnesení XXXV/722
ZO rozhodlo mimořádně zařadit do programu jednání projednání zakoupení garážových vrat
v budově ZŠ.
Hlasování: Pro 8
Pan Hofschneider informoval přítomné, že v budově ZŠ probíhá rekonstrukce uhelny
na garáž pro nový hasičský 9místný automobil. Stávající vstupní vrata jsou v nevyhovujícím
stavu. Navrhl proto zabudování nových sekčních vrat. Pan Hamalčík předložil cenovou
kalkulaci na vrata ve výši celkem 51 920,- Kč. Po krátké diskusi byl s tímto vysloven souhlas,
byl přečten návrh na usnesení a proběhlo hlasování.
Usnesení XXXV/723
ZO schválilo zadání zakázky malého rozsahu dodavatele sekčních vrat do garáže budovy ZŠ
firmě JiKaM s.r.o., Osvobození 248, 763 21 Slavičín za nabídkovou cenu celkem 51 920,Kč.
Hlasování: Pro 8

11. Diskuse
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

12. Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání v 19:15 hodin ukončil.

Zapsala: Mgr. Iva Filáková

Ověřovatelé zápisu:
Petr Saloky
Zdeněk Kostka

…………………………………..
Antonín Goňa, starosta

Zapsáno v Rokytnici, dne 3.5.2018

