Zápis z XXXVI. zasedání Zastupitelstva obce Rokytnice,
konaného dne 31. května 2018
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Rokytnici
se zahájením v 19.00 hodin

Přítomno:

8 členů (dle přiložené prezenční listiny)
2 hosté (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 XXXV. zasedání ZO
7. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Rokytnice za rok 2017
8. Závěrečný účet obce Rokytnice za rok 2017
9. Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ za rok 2017
10. Projednání účetních uzávěrek za rok 2017
11. Projednání Žádosti o odkoupení pozemku
12. Projednání Žádosti o udělení výjimky ZŠ a MŠ Rokytnice
13. Rozpočtové opatření
14. Volba přísedícího soudce
15. Návrh Veřejnoprávní smlouvy
16. Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí
17. Různé
18. Diskuse
19. Závěr

Zapisovatelka:
Mgr. Iva Filáková
Ověřovatelé zápisu:
Ladislav Hofschneider
Ing. Vlastimil Bureš

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 Černá se nedostavila.
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 Ladislav Hofschneider a Ing.
Vlastimil Bureš. Oba souhlasili. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Proběhlo
hlasování.
Usnesení XXXVI/724
ZO určilo ověřovatele zápisu z dnešního zasedání ZO Ladislava Hofschneidera a Ing.
Vlastimila Bureše.
Hlasování: Pro 8
3. Schválení programu
Starosta přečetl program XXXVI. zasedání ZO. K programu nebyly vzneseny žádné
připomínky. Starosta dal hlasovat o navrženém programu.
Usnesení XXXVI/725
ZO schválilo program XXXVI. zasedání ZO.
Hlasování: Pro 8

4. Připomínky a žádosti občanů
O slovo se nepřihlásil žádný občan.
5. Zpráva o činnosti obecního úřadu
Starosta přečetl zprávu o činnosti obecního úřadu od 24.4. do 31.5.2018.
Ze strany přítomných nebyly ke zprávě vzneseny žádné připomínky. Byl přečten návrh na
usnesení a proběhlo hlasování.
Usnesení XXXVI/726
ZO schválilo zprávu o činnosti obecního úřadu od 24.4. do 31.5.2018
Hlasování: Pro 8

6. Kontrola usnesení a úkolů z XXXV. zasedání ZO
Starosta se zeptal ověřovatelů tohoto zápisu – Petra Salokyho a Zdeňka Kostky, zda
mají nějaké připomínky k tomuto zápisu. Odpověděli, že ne. Poté starosta provedl kontrolu
usnesení a úkolů z XXXV. zasedání ZO. Byl přečten návrh na usnesení a proběhlo hlasování.
Usnesení XXXVI/727
ZO schválilo kontrolu usnesení a úkolů z XXXV. zasedání ZO.
Hlasování: Pro 8
7. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Rokytnice za rok 2017
Starosta seznámil zastupitele se Zprávou č. 556/2017/AK o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Rokytnice za rok 2017. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

Rokytnice za rok 2017 byla řádně zveřejněna na elektronické úřední desce obecního úřadu,
také zastupitelé zprávu obdrželi v dostatečném časovém předstihu k prostudování. Zprávou o
výsledku přezkoumání hospodaření obce Rokytnice za rok 2017 se FV zabýval na svém
zasedání dne 14.5.2018 a doporučuje zastupitelstvu vzít zprávu na vědomí. Po krátké diskusi
byl přečten návrh na usnesení a proběhlo hlasování.
Usnesení XXXVI/728
ZO vzalo na vědomí Zprávu č. 556/2017/AK o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Rokytnice za rok 2017.
Hlasování: Pro 8
8. Závěrečný účet obce Rokytnice za rok 2017
Návrh závěrečného účtu obce Rokytnice za rok 2017 byl řádně zveřejněn na úředních
deskách obecního úřadu, také zastupitelé návrh obdrželi v dostatečném časovém předstihu k
prostudování. FV projednal návrh závěrečného účtu na svém zasedání dne 14.5.2018 a
doporučuje zastupitelstvu schválit závěrečný účet bez výhrad. Po krátké diskusi byl přečten
návrh na usnesení a proběhlo hlasování.
Usnesení XXXVI/729
ZO schválilo závěrečný účet obce Rokytnice za rok 2017 bez výhrad.
Součástí závěrečného účtu je:
1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017 v tis. Kč
2. Vyúčtovaní finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
3. Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí
4. Fond rozvoje bydlení
5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rokytnice za rok 2017
6. Majetek k 31.12.2017
7. Stav finančních prostředků obce k 31.12. 2017
Hlasování: Pro 8
9. Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ za rok 2017
Starosta informoval přítomné, že součástí Závěrečného účtu obce Rokytnice za rok
2017 je hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí. Zastupitelé výsledek hospodaření
obdrželi v dostatečném časovém předstihu k prostudování. FV projednal výsledek
hospodaření ZŠ a MŠ na svém zasedání dne 14.5.2018 a doporučuje zastupitelstvu
hospodářský výsledek ZŠ a MŠ schválit. Starosta navrhl, aby byl schválen hospodářský
výsledek Základní a mateřské školy Rokytnice, okres Zlín, příspěvkové organizace (sídlo:
Rokytnice 100, 763 21 Slavičín, IČO 70981582) za rok 2017 ve výši - 19 796,82 Kč. Ztráta
bude kryta z rezervního fondu ZŠ a MŠ. S tímto byl vysloven souhlas. Byl přečten návrh na
usnesení a proběhlo hlasování.
Usnesení XXXVI/730
ZO schválilo hospodářský výsledek Základní a mateřské školy Rokytnice, okres Zlín,
příspěvkové organizace (sídlo: Rokytnice 100, 763 21 Slavičín, IČO 70981582) za rok 2017
ve výši - 19 796,82 Kč. Ztráta bude kryta z rezervního fondu ZŠ a MŠ.
Hlasování: Pro 8
10. Projednání účetních uzávěrek za rok 2017
Účetní uzávěrku Obce Rokytnice, Rokytnice 58, 763 21 Slavičín a účetní uzávěrku
Základní školy a mateřské školy Rokytnice, okres Zlín, příspěvkové organizace, Rokytnice
100, 763 21 Slavičín za rok 2017 projednal finanční výbor (FV) na svém zasedání dne
14.5.2018 FV doporučil zastupitelstvu obce účetní uzávěrky schválit. Po krátké diskusi byl
s tímto vysloven souhlas, byly přečteny návrhy na usnesení a proběhlo hlasování.

Usnesení XXXVI/731
ZO schválilo účetní uzávěrku Obce Rokytnice, Rokytnice 58, 763 21 Slavičín za rok 2017.
Hlasování: Pro 7
Zdržela se 1 (Juřenčáková)
Usnesení XXXVI/732
ZO schválilo účetní uzávěrku Základní školy a mateřské školy Rokytnice, okres Zlín,
příspěvková organizace, Rokytnice 100, 763 21 Slavičín za rok 2017.
Hlasování: Pro 7
Zdržela se 1 (Juřenčáková)
11. Projednání Žádosti o odkoupení pozemku
Starosta informoval přítomné, že na obecní úřad byla doručena Žádost o odprodej
pozemku, žadatel pan Miroslav Polách, Kochavec 71, 763 21 Slavičín. Pan Polách žádá o
odprodej pozemku p.č. 2237/7 o výměře 45 m ², který se nachází v sousedství jeho
nemovitostí. Po krátké diskusi bylo navrženo zveřejnit záměr na prodej tohoto pozemku. Byl
přečten návrh na usnesení a proběhlo hlasování.
Usnesení XXXVI/733
ZO schválilo zveřejnění záměru na prodej nemovité věci pozemku p.č. 2237/7 o výměře 45
m2. Pozemek se nachází v obci Rokytnice, v k.ú. Rokytnice u Slavičína. ZO pověřilo stavební
komisi provedením místního šetření v dané lokalitě.
Hlasování: Pro 8
12. Projednání Žádosti o udělení výjimky ZŠ a MŠ Rokytnice
Paní Dana Žálková, ředitelka ZŠ a MŠ Rokytnice písemně požádala o udělení výjimky ZŠ
a MŠ Rokytnice podle § 6 odst. 3 školského zákona – v případě vzniku rozdílu výdajů mezi
normativem určeným na skutečný počet dětí v oddělení ZŠ a skutečnou potřebou školy bude
nutné uhrazení tohoto rozdílu. Jelikož se v příštím roce zvýší počet dětí v ZŠ, zastupitelé
požadují bližší informace k Žádosti o udělení výjimky, o rozdělení dětí ve třídách a dalším
provozu ZŠ. Proto bylo navrženo odložit projednání Žádosti o udělení výjimky a pozvat paní
ředitelku Danu Žálkovou na další zasedání ZO k podání dalších informací. Zastupitelé s tímto
souhlasili. Byl přečten návrh na usnesení a proběhlo hlasování.
Usnesení XXXVI/734
ZO vzalo na vědomí Žádost o udělení výjimky Základní škole a mateřské škole Rokytnice,
okres Zlín, příspěvkové organizaci, Rokytnice 100, 763 21 Slavičín dle § 6 odst. 3 školského
zákona. Žádostí se bude znovu zabývat na dalším zasedání ZO.
Hlasování: Pro 8
13. Rozpočtové opatření
Starosta sdělil, že návrhem rozpočtového opatření č.3/2018 se zabýval FV na svém
zasedání dne 30.5.2018. FV doporučuje zastupitelstvu obce schválit rozpočtové opatření č.3
dle předloženého materiálu beze změn. Po krátké diskusi byl přečten návrh na usnesení a
proběhlo hlasování.
Usnesení XXXVI/735
ZO schválilo rozpočtové opatření č.3/2018.
Hlasování: Pro 8

14. Volba přísedícího soudce
Dne 14.5.2018 byl na OÚ doručen dopis předsedy okresního soudu Mgr.Petra
Hanáčka ve věci přísedících soudců. V uplynulém volebním období přísedících soudců tuto
funkci vykonával Ing. Pavel Valčík, Rokytnice 192. Pan Valčík souhlasí s opětovným
zvolením do této funkce. Volbu musí potvrdit zastupitelstvo obce. S tímto byl vysloven
souhlas. Byl přečten návrh na usnesení a proběhlo hlasování.
Usnesení XXXVI/736
ZO zvolilo pana Ing. Pavla Valčíka, naroz. 1.7.1960, bytem Rokytnice 192 do funkce
přísedícího soudce Okresního soudu ve Zlíně, Dlouhé Díly 351,763 02 Zlín Louky.
Hlasování: Pro 8
15. Návrh Veřejnoprávní smlouvy
Starosta seznámil zastupitele s návrhem smlouvy č. INF/14/2018 O následné činnosti
v oblasti hostované spisové služby (HSSL) obce s rozšířenou působností (ORP) Valašské
Klobouky po ukončení doby udržitelnosti. Smlouvy se týká ukládání elektronických
dokumentů a poskytnutí datového prostoru pro výkon hostované spisové služby. S návrhem
smlouvy byl vysloven souhlas. Byl přečten návrh na usnesení a proběhlo hlasování.
Usnesení XXXVI/737
ZO schválilo uzavření Veřejnoprávní smlouvy O následné činnosti v oblasti hostované
spisové služby (HSSL) obce s rozšířenou působností (ORP) Valašské Klobouky po ukončení
doby udržitelnosti uzavřenou mezi Obcí Rokytnice, Rokytnice 58, 763 21 Slavičín a Městem
Valašské Klobouky, Masarykovo náměstí 189, 766 01 Valašské Klobouky.
Hlasování: Pro 8

16. Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí
Starosta seznámil zastupitele s návrhem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene. Věcné břemeno spočívá v umístění distribuční soustavy za účelem jejího
provozování na pozemcích p.č.2237/1 a 2229/1. S návrhem smlouvy byl vysloven souhlas.
Byl přečten návrh na usnesení a proběhlo hlasování.
Usnesení XXXVI/738
ZO schválilo Smlouvu č.1040013575/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
uzavřenou mezi Obcí Rokytnice, Rokytnice 58, 763 21 Slavičín a E.ON, F.A.Gerstnera
2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice.
Hlasování: Pro 8

17. Různé
 Zaměstnání paní Věry Slámečkové
Starosta navrhl mimořádně zařadit do programu jednání projednání zaměstnání paní
Věry Slámečkové.
Usnesení XXXVI/739
ZO rozhodlo mimořádně zařadit do programu jednání projednání zaměstnání paní Věry
Slámečkové.
Hlasování: Pro 7
Zdržela se 1 (Juřenčáková)
Starosta informoval přítomné, že paní Věře Slámečkové, která je na OÚ zaměstnána
přes úřad práce ve Zlíně jako uklízečka, končí pracovní poměr ke dni 31.5.2018. Požádal
proto paní ředitelku Mgr. Miriam Majdyšovou o prodloužení pracovní příležitosti v rámci

VPP. Jelikož tato žádost byla zamítnuta, starosta navrhl zaměstnat paní Slámečkovou do
trvalého pracovního poměru jako uklízečku, na dobu neurčitou, s pracovním úvazkem 20
hodin týdně. S tímto byl vysloven souhlas. Byl přečten návrh na usnesení a proběhlo
hlasování.
Usnesení XXXVI/740
ZO souhlasilo se zaměstnáním paní Věry Slámečkové, narozené 22.11.1965, bytem
Rokytnice 127 do trvalého pracovního poměru jako uklízečku, na dobu neurčitou,
s pracovním úvazkem 20 hodin týdně od 1.6.2018.
Hlasování: Pro 8

18. Diskuse
Paní Juřenčáková požádala, zda by bylo možné vyřešit zatékání vody do jejich dvora
v případě přívalových srážek. Bylo navrženo pověřit stavební komisi provedením místního
šetření v dané lokalitě.
Dále se paní Juřenčáková dotázala, kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů pro naši
obec. Starosta jí odpověděl, že pan Ing. Bronislav Tkadlec.
Dále bylo vzneseno několik dotazů z řad zastupitelů, na které starosta odpověděl.

19. Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání v 20:05 hod. ukončil.

Zapsala: Mgr. Iva Filáková
Ověřovatelé zápisu:

Ladislav Hofschneider
Ing. Vlastimil Bureš

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

Zapsáno v Rokytnici, dne 11.6.2018

