Zápis z XXXVII. zasedání Zastupitelstva obce Rokytnice,
konaného dne 15. června 2018
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Rokytnici
se zahájením v 18.00 hodin

Přítomno:

7 členů (dle přiložené prezenční listiny)
3 hosté (dle přiložené prezenční listiny)

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu
Připomínky a žádosti občanů
Projednání Žádosti o udělení výjimky ZŠ a MŠ Rokytnice
Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí
Různé
Diskuse
Závěr

Zapisovatelka:
Mgr. Iva Filáková
Ověřovatelé zápisu:
Kamil Hamalčík
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 7, ZO je tedy schopno přijímat usnesení. Paní Juřenčáková se nedostavila, paní
Černá 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 Kamil Hamalčík a Zdeněk
Kostka. Oba souhlasili. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Proběhlo hlasování.
Usnesení XXXVII/741
ZO určilo ověřovatele zápisu z dnešního zasedání ZO Kamila Hamalčíka a Zdeňka Kostku.
Hlasování: Pro 7
3. Schválení programu
Starosta přečetl program XXXVII. zasedání ZO. K programu nebyly vzneseny žádné
připomínky. Starosta dal hlasovat o navrženém programu.
Usnesení XXXVII/742
ZO schválilo program XXXVII. zasedání ZO.
Hlasování: Pro 7

4. Připomínky a žádosti občanů
O slovo se nepřihlásil žádný občan.
5. Projednání Žádosti o udělení výjimky ZŠ a MŠ Rokytnice
Na XXXVI. zasedání ZO dne 31.5.2018 bylo navrženo pozvat ředitelku ZŠ a MŠ
Rokytnice paní Danu Žálkovou na dnešní zasedání ZO k podání dalších informací o udělení
výjimky ZŠ a MŠ Rokytnice podle § 6 odst. 3 školského zákona. Spolu s paní ředitelkou se
dostavila i učitelka ZŠ Mgr. Andrea Furmanová. Obě podaly vysvětlení k nutnosti 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 a také k rozdělení dětí ve třídách v novém školním
roce (v jedné třídě se budou vyučovat žáci 1. a 2.ročníku, ve druhé třídě se budou vyučovat
žíci 3. a 4.ročníku). S tímto zastupitelé souhlasili. Byl přečten návrh na usnesení a proběhlo
hlasování.
Usnesení XXXVII/743
ZO vzalo na vědomí informace přednesené ředitelkou ZŠ a MŠ Rokytnice paní Danou
Žálkovou a Mgr. Andreou Furmanovou a ZO udělilo výjimku Základní škole a mateřské
škole Rokytnice, okres Zlín, příspěvkové organizaci, Rokytnice 100, 763 21 Slavičín dle § 6
odst. 3 školského zákona.
Hlasování: Pro 7

6. 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 pozemku p.č.485/27. S návrhem smlouvy byl vysloven souhlas. Byl přečten
návrh na usnesení a proběhlo hlasování.

Usnesení XXXVII/744
ZO schválilo Smlouvu č.1030044731/001 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 7
7. Různé


Přeložka kanalizační stoky
Starosta navrhl mimořádně zařadit do programu jednání projednání přeložky
kanalizační stoky.
Usnesení XXXVII/745
ZO rozhodlo mimořádně zařadit do programu jednání projednání přeložky kanalizační stoky.
Hlasování: Pro 7
Na zasedání dne 23.4.2018 byl starosta pověřen, aby ve spolupráci se stavební komisí
oslovili dalšího dodavatele stavebních prací na stavební práce přeložky kanalizační stoky.
Proto byly osloveny dvě firmy: EMOŠEL s.r.o., Šanov 175, 763 21 Slavičín, která nabídla
cenu zemních prací ve výši 135 000,- Kč bez DPH a 3P – TOP , K Hájenkám 341, 763 21
Slavičín, která nabídla cenu za provedení trubního vedení, včetně šachet ve výši 110 000,- Kč
bez DPH. Po započtení DPH je celková cena 296 450,- Kč, což je levnější než nabídka firmy
VHS Javorník – CZ s.r.o. Proto bylo navrženo zadat stavební práce firmám EMOŠEL a
3P – TOP. Po krátké diskusi byl s tímto vysloven souhlas. Byl přečten návrh na usnesení a
proběhlo hlasování.
Usnesení XXXVII/746
ZO rozhodlo o zadání zakázky malého rozsahu na stavební práce přeložky kanalizační stoky
v lokalitě Na Louky firmám: EMOŠEL s.r.o., Šanov 175, 763 21 Slavičín za nabídkovou cenu
ve výši 135 000,- Kč bez DPH na provedení zemních prací a 3P – TOP, K Hájenkám 341,
763 21 Slavičín za nabídkovou cenu ve výši 110 000,- Kč bez DPH na provedení trubního
vedení, včetně šachet.
Hlasování: Pro 7
8. Diskuse
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
9. Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání v 18:40 hod. ukončil.
Zapsala: Mgr. Iva Filáková
Ověřovatelé zápisu:
Kamil Hamalčík
Zdeněk Kostka

…………………………………..
Antonín Goňa, starosta
Zapsáno v Rokytnici, dne 25.6.2018

