Zápis z XXXVIII. zasedání Zastupitelstva obce Rokytnice,
konaného dne 29. června 2018
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Rokytnici
se zahájením v 19.00 hodin

Přítomno:

6 členů (dle přiložené prezenční listiny)
1 host (dle přiložené prezenční listiny)

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zahájení
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu
Připomínky a žádosti občanů
Zpráva o činnost obecního úřadu
Kontrola usnesení a úkolů z XXXVI. A XXXVII. zasedání ZO
Projednání Závěrečných účtů Mikroregionů
Projednání Žádosti o odkoupení pozemku
Žádost o refundaci mezd
Různé
Diskuse
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 6, ZO je tedy schopno přijímat usnesení. Paní Juřenčáková, pan Saloky a pan
Hamalčík se omluvili.
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 XXXVIII/747
ZO určilo ověřovatele zápisu z dnešního zasedání ZO Ladislava Hofschneidera a Ing.
Vlastimila Bureše.
Hlasování: Pro 6
3. Schválení programu
Starosta přečetl program XXXVIII. zasedání ZO. K programu nebyly vzneseny žádné
připomínky. Starosta dal hlasovat o navrženém programu.
Usnesení XXXVIII/748
ZO schválilo program XXXVIII. zasedání ZO.
Hlasování: Pro 6
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 1.6. do 29.6.2018.
Ze strany přítomných nebyly ke zprávě vzneseny žádné připomínky. Byl přečten návrh na
usnesení a proběhlo hlasování.
Usnesení XXXVIII/749
ZO schválilo zprávu o činnosti obecního úřadu od 1.6. do 29.6.2018.
Hlasování: Pro 6
6. Kontrola usnesení a úkolů z XXXVI. a XXXVII. zasedání ZO
Starosta se zeptal ověřovatelů těchto zápisů – Ladislava Hofschneidera, Ing.
Vlastimila Bureše a Zdeňka Kostky, zda mají nějaké připomínky k těmto zápisům.
Odpověděli, že ne. Poté starosta provedl kontrolu usnesení a úkolů z XXXVI. a XXXVII.
zasedání ZO. Byl přečten návrh na usnesení a proběhlo hlasování.
Usnesení XXXVIII/750
ZO schválilo kontrolu usnesení a úkolů z XXXVI. a XXXVII. zasedání ZO.
Hlasování: Pro 6
7. Projednání Závěrečných účtů Mikroregionů
Starosta informoval přítomné, že je nutné vzít na vědomí závěrečné účty a účetní
uzávěrky Sdružení měst a obcí (SMO) Bojkovsko a Sdružení obcí mikroregionu (SOM) Jižní

Valašsko. Po krátké diskusi byl s tímto vysloven souhlas, byly přečteny návrhy na usnesení a
proběhlo hlasování.
Usnesení XXXVIII/751
ZO vzalo na vědomí závěrečný účet a účetní uzávěrku Sdružení obcí mikroregionu Jižní
Valašsko za rok 2017.
Hlasování: Pro 6
Usnesení XXXVIII/752
ZO vzalo na vědomí závěrečný účet a účetní uzávěrku Sdružení měst a obcí mikroregionu
Bojkovsko za rok 2017.
Hlasování: Pro 6
8. Projednání Žádosti o odkoupení pozemku
Starosta informoval přítomné, že na úředních deskách obecního úřadu byl řádně
zveřejněn záměr na prodej nemovité věci - pozemku p.č. 2237/7 o výměře 45 m2, žadatel pan
Miroslav Polách, Kochavec 71, 763 21 Slavičín. K zveřejněnému záměru nebyly v řádné
lhůtě vzneseny žádné připomínky nebo vyjádření a nebyla předložena jiná nabídka. Starosta
předložil zastupitelům situační plán, na kterém byl výše uvedený pozemek barevně vyznačen.
Zároveň navrhl, aby byl pozemek prodán za kupní cenu 450,- Kč. Pan Polách uhradí veškeré
náklady spojené s prodejem pozemku. ZO pověřilo starostu podpisem kupní smlouvy.
Po krátké diskusi byl s tímto vysloven souhlas, byl přečten návrh na usnesení a proběhlo
hlasování.
Usnesení XXXVIII/753
ZO rozhodlo o prodeji nemovité věci - pozemku p.č. 2237/7 o výměře 45 m2 panu Miroslavu
Poláchovi, Kochavec 71, 763 21 Slavičín za kupní cenu 450,- Kč. Pozemek se nachází v obci
Rokytnice, v k.ú. Rokytnice u Slavičína. Pan Polách uhradí veškeré náklady spojené
s prodejem pozemku. ZO pověřilo starostu podpisem kupní smlouvy.
Hlasování: Pro 6
9. Žádost o refundaci mezd
Starosta informoval přítomné, že Žádostí o refundaci mezd žadatelů Pavla a Jany
Šuráňových a Evy Hamalčíkové, kteří požadují refundaci mzdy jedné prodavačky v prodejně
Smíšeného zboží v Rokytnici se ZO zabývalo na svém XXXIV. zasedání. Bylo navrženo, aby
žadatelé dodali ekonomické ukazatele, které dokládají oprávněnost jejich požadavku. Byl
přečten návrh na usnesení a proběhlo hlasování.
Usnesení XXXVIII/754
ZO vzalo na vědomí doplňující údaje k Žádosti o refundaci mezd, žadatelé Pavel a Jana
Šuráňovi a Eva Hamalčíková. Žádostí se bude zastupitelstvo zabývat po dodání dokladů dle
stanoviska Mgr. Zdeňka Rumplíka ze dne 27.6.2018.
Hlasování: Pro 6
10. Různé
 Stanovení počtu zastupitelů
Starosta navrhl mimořádně zařadit do programu jednání projednání stanovení počtu
zastupitelů.
Usnesení XXXVIII/755
ZO rozhodlo mimořádně zařadit do programu jednání projednání stanovení počtu zastupitelů.
Hlasování: Pro 6
Dle § 67 Zákona o obcích stanoví zastupitelstvo počet zastupitelů na další volební
období. Starosta navrhl počet zastupitelů 9 jako v minulých volebních obdobích. S tímto byl
vysloven souhlas. Byl přečten návrh na usnesení a proběhlo hlasování.

Usnesení XXXVIII/756
ZO stanovilo počet zastupitelů pro volby do zastupitelstev obcí konané 5. a 6. října 2018 na 9.
Hlasování: Pro 6
 Dodatek ke smlouvě
Starosta navrhl mimořádně zařadit do programu jednání projednání Dodatku ke
smlouvě.
Usnesení XXXVIII/757
ZO rozhodlo mimořádně zařadit do programu jednání projednání Dodatku ke smlouvě.
Hlasování: Pro 6
Starosta informoval přítomné, že platnost Smlouvy o zajištění přepravní služby
uzavřená mezi Obcí Rokytnice, Rokytnice 58, 763 21 Slavičín a Službami města Slavičína,
s.r.o., Pod Kaštany 50, 763 21 Slavičín končí 9.7.2018. Vzhledem k tomu, že služba je
našimi seniory využívána, starosta navrhl prodloužit tuto smlouvu do 31.10.2018. Po krátké
diskusi byl s tímto vysloven souhlas, byl přečten návrh na usnesení a proběhlo hlasování.
Usnesení XXXVIII/758
ZO schválilo Dodatek ke Smlouvě o zajištění přepravní služby uzavřenou mezi Obcí
Rokytnice, Rokytnice 58, 763 21 Slavičín a Službami města Slavičína, s.r.o., Pod Kaštany 50,
763 21 Slavičín. Smlouva bude sjednána na dobu určitou s účinností od 10.7.2018 do
31.10.2018.
Hlasování: Pro 6

11. Diskuse
Paní Černá se dotázala, zda obec bude v době prázdnin zaměstnávat brigádníky.
Starost odpověděl, že na obci budou pracovat 4 brigádníci.
12. Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání v 19:35 hod. ukončil.

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

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

Zapsáno v Rokytnici, dne 9.6.2018

