Zpravodaj
občanů Rokytnice a Kochavce
1/2011

11. ročník

Po mrazivé zimě jsme se dočkali teplých jarních dnů, kdy se začíná probouzet
nejenom příroda, ale nastává i období činorodého úsilí spojeného s jarním úklidem,
prací na zahrádkách nebo v lese.
Nejdůležitější částí jarního období roku jsou bezesporu Velikonoce a s ním
spojené lidové zvyky a tradice. Jsou to pohyblivé svátky, které na rozdíl od Vánoc
nemají přesně stanovené datum, vždy připadají na první neděli po prvním jarním
úplňku. Hlavní velikonoční svátky mají své po řadu generací zavedené názvy – např.
Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Boží hod velikonoční a Velikonoční pondělí.
K těmto svátkům se váže řada pověr a tradic.
Na Velký pátek hospodyně uváže na pometlo všecky klíče, co jich v domě má, a potom všude zametá, a
tím prý vypudí všechny myši.
V neděli na Boží hod velikonoční po hrubé světí kněz v kostele jídla, jež za tím účelem lidé z každého
domu přinesou – buchty, uzená masa a malovaná vajíčka. Těchto jídel po kousku požívají před obědem, zbytky
z nich: odrobinky, kosti, skořápky z vajec rozsypou po zahradě, po poli a po louce, aby krtci neryli.
V neděli odpoledne se plete z vrbového proutí nástroj, kterým se mrská tzv. tatar nebo také mrskačka,
kyčka, korbáč a žila. Ta se hojně používá na Velikonoční pondělí při tzv. mrskačce nebo také se jí říká šlahačka,
šlaháky, mrskut, šibáky, šmigrust, kyčkování a kupačka.

Vážení spoluobčané,
dovolte mně, abych Vás v krátkosti seznámil s plánem větších investičních a neinvestičních akcí na rok 2011.
V současné době probíhají stavební práce na akci II. etapa stavebních úprav silnice III/49518 a
dokončení terénních úprav na návsi. Tyto práce zahrnují zejména zhotovení chodníku a nástupního ostrůvku od
mostu naproti obecního úřadu směrem k nemovitosti pana Michalce. Dále budou provedeny terénní úpravy návsi
v místě, kde byl upraven tok Rokytenky, včetně zrušení stávajícího oplocení kolem obecního úřadu a stavebních
úprav v okolí Památníku padlých.
Před dokončením je rovněž výměna oken a dveří v budově Společenského domu čp. 41. Ve druhém
nadzemním podlaží tohoto domu bylo v půdních prostorách vybudováno a zprovozněno nové sociální zařízení a
do kuchyňky byla pořízena varná deska na zemní plyn, elektrická trouba a myčka nádobí. Ve společenské
místnosti byla osazena nová věšáková stěna.
V současnosti také probíhá výběr dodavatele na zhotovení kuchyňských linek do penzionu na Kochavci.
Další akcí, která je naplánována na tento rok je Rekonstrukce střechy základní a mateřské školy. Na tuto
akci jsme požádali o dotaci Zlínský kraj. Akce bude realizována pouze pokud bude přidělena dotace. O další
dotaci na vybudování dětského hřiště na Kochavci jsme požádali Ministerstvo pro místní rozvoj. Tato akce bude
realizována, i když dotace přiznána nebude.
Dále bychom rádi zrealizovali výstavbu inženýrských sítí k 8 rodinným domům na pozemku p.č. PK 491/1
(v Lůžku). Zde již proběhlo územní řízení, bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí a odborná firma
zpracovává dokumentaci pro stavební povolení a realizaci stavby.
Situace týkající se odkanalizování obce je v takové fázi, že obci byla předána dokumentace pro územní
řízení. Stále však chybí vyjádření několika občanů, jejichž pozemky budou dotčeny stavbou kanalizace. Bez
těchto vyjádření není možné požádat o vydání územního rozhodnutí.

1

To byla zkrácená verze hlavních akcí pro letošní rok. O případných úpravách, či doplnění výše uvedeného budete
včas informováni v dalších Zpravodajích nebo při osobních setkáních s vedením obce nebo zastupiteli.
Přeji Vám vážení spoluobčané jménem zastupitelstva obce i jménem svým příjemné prožití velikonočních
svátků.
Antonín Goňa, starosta obce
ZO Rokytnice na svém III. zasedání, konaném dne 28.12.2010 mj.:
-

-

schválilo vydání OZV č. 2/2010, kterou se ruší OZV č. 2/2004, o příspěvku na částečnou úhradu
neinvestičních nákladů v mateřské škole a školní družině při Základní škole Rokytnice, okres Zlín
schválilo vydání OZV č. 3/2010, kterou se ruší OZV č. 1/2007 o vytvoření fondu rozvoje bydlení pro
poskytování účelových výpomocí „Na opravy a rekonstrukce rodinných domků“ na území obce Rokytnice
schválilo vydání OZV č. 4/2010, kterou se ruší OZV č. 1/2008 o vytvoření fondu rozvoje bydlení pro
poskytování účelových výpomocí „Na opravy a rekonstrukce rodinných domků“ na území obce Rokytnice
schválilo Směrnici o vytvoření fondu rozvoje bydlení pro poskytování účelových výpomocí „Na opravy a
rekonstrukce rodinných domků“ na území obce Rokytnice
schválilo vydání OZV č. 5/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
schválilo vydání OZV č. 6/2010, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku týkající se
omezení volného pohybu psů na veřejných prostranstvích
rozhodlo mimořádně zařadit do programu jednání projednání prací nad rámec projektu na akci Stavební
úpravy silnice III/ 49518, Rokytnice
souhlasí s úhradou prací nad rámec projektu na akci Stavební úpravy silnice III/ 49518, Rokytnice
v celkové výši 253 888, 24,- Kč
souhlasí s podáním žádostí o příspěvek na vytváření pracovních příležitostí v rámci VPP a s přijetím
přiměřeného počtu uchazečů, kteří splňují kriteria stanovená úřadem práce
souhlasí s uzavřením Dohody o kolektivním členství mezi Obcí Rokytnice a Sdružením hasičů Čech,
Moravy a Slezska – Okresním sdružením hasičů Zlín, Přílucká 213, 760 01 Zlín a souhlasí s finančním
příspěvkem pro OSH ve výši 1000,- Kč
souhlasí s vybudováním dětského hřiště na Kochavci ve finančním objemu do 100 000,- Kč
schválilo vydání OZV č. 7/2010, kterou se ruší OZV č. 1/2003, o místních poplatcích
schválilo vydání OZV č. 8/2010, o místním poplatku ze psů
schválilo vydání OZV č. 9/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
schválilo vydání OZV č. 10/ 2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné
technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
ZO Rokytnice na svém IV. zasedání, konaném dne 8.2.2011 mj.:

-

-

schválilo zprávu odborného lesního hospodáře Ing. Antonína Gbelce – Rozbor hospodaření za rok 2010
– Obec Rokytnice a Plán těžeb na rok 2011 – Obec Rokytnice
schválilo rozpočtová opatření č. 5/2010
schválilo investiční a neinvestiční akce na rok 2011:
Rekonstrukce střechy budovy ZŠ a MŠ, revitalizace vodní nádrže Hajnice, vybudování dětského hřiště na
Kochavci, pořízení vnitřního zařízení v Penzionu na Kochavci, oprava střechy prodejního stánku na
výletišti na Kochavci, dokončení stavebních úprav silnice III/49518, dokončení terénních úprav na návsi,
infrastruktura ke stavebním pozemkům na p. č. 491/1, odkanalizování obce, výměna oken a dveří ve
Společenském domě č.41
V průběhu roku bude možno operativně zařadit další akce. ZO pověřuje finanční výbor zpracováním
návrhu rozpočtu obce na rok 2011
schválilo plán práce Zastupitelstva obce Rokytnice na rok 2011. Přesný datum bude stanoven 7 dnů před
zasedáním ZO. Tento plán bude možné operativně měnit vložením dalších zasedání ZO
schválilo plán kulturních a společenských akcí v roce 2011. Tento plán bude možné v průběhu roku
upravit případně doplnit
schválilo Výroční zprávu o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím za rok 2010
schválilo dlouhodobý plán rozvoje obce Rokytnice na období 2011 – 2015
souhlasí s podáním žádosti o dotaci na vybudování dětského hřiště na Kochavci
souhlasí s podáním žádosti o dotaci z dotačního titulu Zlínského kraje – podprogram na obnovu venkova.
Název akce – Rekonstrukce střechy ZŠ a MŠ Rokytnice
souhlasí se spoluúčastí akce na financování akce – Rekonstrukce střechy ZŠ a MŠ Rokytnice ve výši
415.819,- Kč
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-

-

-

bere na vědomí žádost o směnu pozemků a pověřuje stavební komisi provedením místního šetření
v lokalitách uvedených v žádosti, za přítomnosti žadatelů.
.
vyhlašuje záměr na směnu pozemku p.č. 2227
souhlasí se zhotovením projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby na akci
Rokytnice – komunikace a inženýrské sítě k 8 rodinným domům. Zhotovitel Ing. Lenka Vyoralová, V –
PROJEKT, Nám. T.G.M. 2433, 760 01 Zlín. Cena díla je 196.000,- Kč
pověřuje stavební komisi provedením místního šetření v Obecním domě na Kochavci. Podstatou
místního šetření bude navržení dispozičního řešení vnitřního vybavení Obecního domu na Kochavci
stanovilo cenu palivového dříví (surových kmenů) pro občany obce Rokytnice ve výši 700,- Kč/m³.
Samotěžba – úklid klestí po těžbě nebude zpoplatněna
rozhodlo o zadání zakázky malého rozsahu na dodávku a montáž oken a dveří ve Společenském domě
čp. 41 za cenu obvyklou ve výši 153.944,- Kč. Dodavatel firma RI OKNA a.s., Osvobození 248., 763 21
Slavičín. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo
bere na vědomí Žádost o přidělení a prodej stavební parcely v Rokytnici.
ZO Rokytnice na svém V. zasedání, konaném dne 18.3.2011 mj.:

-

-

-

-

-

-

-

schvaluje grant na rok 2011 pro SK Rokytnice ve výši 14 000,- Kč
schvaluje grant na rok 2011 pro TJ Sokol Rokytnice ve výši 60 000 ,- Kč
schvaluje grant na rok 2011 pro ČČK Rokytnice ve výši 8 000 ,- Kč
schvaluje grant na rok 2011 pro Klub důchodců Rokytnice ve výši 7 000 ,- Kč
schvaluje grant na rok 2011 pro SRPŠ Rokytnice ve výši 12 000 ,- Kč
schvaluje grant na rok 2011 pro Český svaz včelařů ve výši 3 000,- Kč
schvaluje grant na rok 2011 pro Kroužek dovedných rukou Rokytnice ve výši 2 000,- Kč
schvaluje grant na rok 2011 pro Myslivecké sdružení Rokytnice ve výši 10 000,- Kč
schvaluje rozpočet obce Rokytnice na rok 2011
Příjmy: 6 087 000,- Kč
Výdaje: 6 087 000,- Kč
Saldo příjmů a výdajů ve výši 386 000,- Kč bude kryto zůstatkem finančních prostředků z roku 2010.
stanovuje, že ve výdajové stránce rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací překročen jim
stanovený objem provozních a investičních výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu na
rok 2011. V rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách výdajů, kromě mzdových, povoluje.
Zastupitelstvo dále stanovuje, že při realizaci jmenovitých investičních akcí lze do výše 5% rozpočtu akce
použít investiční prostředky na související neinvestiční výdaje
zplnomocňuje starostu Antonína Goňu k provádění rozpočtových opatření do výše 20 000,- Kč v rámci
schváleného rozpočtu na rok 2011.
schvaluje Zápis o provedení inventarizace v Základní škole a mateřské škole Rokytnice, okres Zlín,
příspěvkové organizaci, Rokytnice 100, 763 21 Slavičín, včetně soupisu vyřazených věcí ke dni
31.12.2010
schvaluje Zápis z provedených inventur majetku, závazků a pohledávek v Obci Rokytnice, včetně soupisu
vyřazených věcí ke dni 31.12.2010
schvaluje zprávu ze zasedání kontrolního výboru ze dne 31.1.2011
rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky dle základního hodnotícího kritéria – nejnižší cenové nabídky na
akci Rokytnice – chodníky a zpevněné plochy takto:
Pořadí č.1
EUROVIA VINCI Zlín - nabídková cena: 314 221,- Kč včetně DPH
Pořadí č.2
RIS – MONT s.r.o. Zlín - nabídková cena: 327 072,28 Kč včetně DPH
Pořadí č.3
Služby města Slavičína - nabídková cena: 336 915,62 Kč včetně DPH
schvaluje Smlouvu o zřízení věcných břemen na pozemcích p.č. 2210/1 a p.č. PK 388. Věcné břemeno
se týká zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení na výše uvedených
pozemcích. Smlouva bude uzavřena mezi Obcí Rokytnice, Rokytnice 58, 763 21 Slavičín a firmou
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle
vyhlašuje záměr na prodej části obecních stavebních pozemků p.č. PK 1990/1 a PK 2179, evidovaných
v katastru nemovitostí jako pozemky p.č. 1990/8 a p.č. 1990/33 o celkové výměře 4 314 m² dle grafické
přílohy
pověřuje starostu oslovením dalších firem za účelem vypracování cenové nabídky na zhotovení 9
kuchyňských linek – Penzion Kochavec
bere na vědomí Žádost Advokátní kanceláře Slavičín JUDr. Marie Macková o schválení pronájmu
Penzionu na Kochavci k rekreačním účelům a pověřuje starostu jednáním s JUDr. Mackovou
v návaznosti na v minulosti uzavřené Smlouvy o přidělení dotací na rekonstrukci Penzionu na Kochavci.
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Chraňme své zdraví
I když aktuální topná sezóna pomalu končí, otevíráme otázku vytápění rodinných domů a souvisejícího
spalování nevhodných materiálů a surovin. V domácnostech je mnohdy zažitá praxe, že většina odpadků během
zimy končí právě v kotli. Pokud, ale občané spalují všechen vyprodukovaný
odpad, ať už jde o zbytky jídla, barevné propagační letáky, staré oblečení,
nábytek a okna, či plastové obaly, škodí tím nejvíce sobě a svému nejbližšímu
okolí, tedy i členům svých domácností. Do vzduchu se totiž dostává množství
chemických látek, z nichž většina je karcinogenních či jedovatých. Proto
apelujeme na občany, aby při topení postupovali uvážlivě a nepálili věci, které
do kotle nepatří.
Nešvar pálení nejrůznějších odpadů v domácích kotlích se negativně odráží
hlavně na kvalitě zdejšího ovzduší. Lidé přitom rozhodně ubližují nejvíce sami
sobě, protože se škodliviny mohou zdržovat přímo v domech a jejich blízkosti,
kde je sami dýchají. Navíc, když se takových producentů sejde více, zamoří zplodinami z kotlů širší okolí, takže
se nebezpečným látkám nelze vyhnout ani při procházce obcí. Lidé by proto měli
více dbát na topení schválenými palivy, pro něž je jejich kotel uzpůsoben, a brát
ohled na své spoluobčany i životní prostředí.
„Větší producenti znečišťování ovzduší jsou v této oblasti svazováni poměrně
striktními normami, které nařizují náročné technologické postupy k odloučení
nebezpečných látek z vypouštěného dýmu. Pro domácnosti zatím taková pravidla
pro užití technologií neplatí, a tak je jen na zodpovědnosti a morálním přístupu
každého z občanů, zda nevhodné odpady do kotle přiloží,“ vysvětlil vedoucí odboru
životního prostředí Městského úřadu Valašské Klobouky Ing. Josef Slánský,CSc.
Lidé by, ale měli mít vždy na paměti, že následky takového topení jsou
dalekosáhlé. Při spalování plastů a dalších materiálů vznikají polycyklické
aromatické uhlovodíky, které mají na lidské zdraví podobný vliv jako kouření
cigaret, dále rakovinotvorný benzen, styren, jenž poškozuje oči
i sliznici a má vliv na nervový systém, rovněž rakovinotvorné
dioxiny a furany, které poškozují hormonální systém, nervovou
soustavu a imunitu člověka, a mnohé další.
Do kotle proto rozhodně nepatří plasty, pneumatiky, zbytky
jídla, tráva a listí, stará okna, vyřazený nábytek a nejrůznějšími
laky natřená prkna, výrobky z dřevotřísky, barvené propagační
materiály a podobně. „Spalováním domácích odpadů se
možná dříve snažili občané snížit objem, který se vyvážel v popelnicích, a tak ušetřit.
V současné době by se měli lidé zaměřit spíše na minimalizaci odpadů a jejich intenzivnější
třídění.“
Problematikou se zabývá zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. a zákon o ovzduší č.
86/2002 Sb. Pokud bude občan znečišťovat ovzduší pálením nevhodných odpadů a obtěžovat osoby ve
svém okolí kouřem a zápachem, dopouští se přestupku, za nějž mu v rámci správního řízení hrozí uložení
pokuty v rozmezí 1 až 10 tisíc korun.

Sčítání lidu, domů, a bytů 2011
V současné době ( od 26.3. – 14.4.2011 ) probíhá sčítání lidu,
domů, a bytů 2011. Podle ustanovení § 11 odst.2, písm.c Zákona
č.296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů, a bytů 2011, Obec Rokytnice pro
občany, kteří mají zájem o elektronické vyplnění formulářů a nemají
vlastní internetové připojení, zabezpečuje bezplatný přístup k veřejnému
internetovému připojení na obecním úřadě během pracovní doby, takto:
denně dopoledne od 8.00 hodin do 12.00 hodin a odpoledne od 13.00 hodin
do 14.00 hodin, v pondělí a ve čtvrtek do 17.00 hodin.
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Hospodaření obce v roce 2010
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf
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1111
1112
1113
1121
1211
1335
1337
1341
1343
1347
1351
1361
1511
2460
4111
4112
4116
4122
4213
4216
4222

Položka

Schválený
rozpočet

%

Rozpočet
po změnách

900000.00
99.40
80000.00
59.65
70000.00 106.62
880000.00 104.81
1750000.00 114.29
0.00
0.00
180000.00
94.47
8000.00
88.13
4000.00
53.75
10000.00 100.00
0.00
0.00
20000.00 -27.90
380000.00
92.30
15000.00 118.91
0.00
0.00
201000.00
99.95
140000.00 1147.46
0.00
0.00
2057000.00 109.47
0.00
0.00
0.00
0.00

895000.00
48000.00
75000.00
923000.00
2001000.00
5000.00
171000.00
8000.00
3000.00
10000.00
6500.00
0.00
351000.00
18000.00
97500.00
201000.00
1610500.00
90500.00
2253500.00
1157500.00
260000.00

99.96
99.41
99.51
99.93
99.96
90.96
99.44
88.13
71.67
100.00
96.18
0.00
99.92
99.09
99.49
99.95
99.75
99.80
99.93
99.96
100.00

894617.71
47717.09
74635.55
922328.22
2000118.00
4548.00
170049.00
7050.00
2150.00
10000.00
6252.00
-5580.00
350733.08
17837.00
97005.00
200900.00
1606445.80
90320.00
2251832.85
1157017.45
260000.00

151.84

10185000.00

99.81

10165976.75

Příjmy z pronájmu pozemků
20000.00
68.02
Lesní hospodářství
921000.00 122.76
Pozemní komunikace
40000.00
45.12
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
5000.00 100.00
Základní školy
0.00
0.00
Sdělovací prostředky
4000.00
97.20
Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír (kulturní akce)
50000.00 184.02
Zájmová činnost a rekreace (pronájem čp.41)
7000.00 112.71
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství (úroky z půjček na bydlení) 1000.00
53.28
Komunální služby a územní rozvoj (prodej pozemků)
0.00
0.00
Nakládání s odpady
36000.00 111.48
Regionální a místní správa
2000.00 1768.00
Příjmy z úroků (část)
5000.00
63.36

14000.00
1133000.00
18100.00
5000.00
12000.00
4000.00
93000.00
8000.00
1000.00
68500.00
41000.00
36000.00
4500.00

97.16
99.79
99.72
100.00
98.62
97.20
98.94
98.63
53.28
98.85
97.89
98.22
70.40

13603.00
1130647.50
18050.00
5000.00
11834.99
3888.00
92012.00
7890.00
532.78
67713.00
40133.00
35359.91
3167.97

148.93

11623100.00

99.77

11595808.90

216000.00 194.83
649000.00 244.46
0.00
0.00
201000.00
7.79
30000.00 1320.77
440000.00 591.46
33000.00
96.76
30000.00
31.24
105000.00 166.98
46000.00 124.28
67000.00 131.79
15500.00
97.91
15000.00
69.99
40000.00 123.90
428000.00
66.69
125000.00
96.64
5000.00 100.00
7000.00 128.57
2000.00 1797.15
100000.00 437.55
12000.00
97.50
0.00
0.00
189000.00
99.85
0.00
0.00
413000.00
99.67
380000.00
23.36
0.00
0.00
0.00
0.00
7000.00
60.09
66000.00 364.61
755000.00
99.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
587000.00
97.96
0.00
0.00
0.00
0.00

415000.00
1589000.00
41500.00
16000.00
398000.00
2607200.00
34000.00
10000.00
179000.00
59000.00
89000.00
16500.00
11000.00
50000.00
285600.00
124500.00
5000.00
9000.00
36000.00
439500.00
12000.00
99000.00
190500.00
1226000.00
414000.00
92000.00
60500.00
2000.00
5000.00
245500.00
755000.00
34000.00
36000.00
4000.00
587300.00
15000.00
1000.00

101.40
99.85
99.35
97.90
99.56
99.82
93.91
93.73
97.95
96.90
99.21
91.98
95.44
99.12
99.95
97.03
100.00
100.00
99.84
99.56
97.50
99.12
99.06
99.56
99.43
96.50
100.00
100.00
84.12
98.02
99.45
81.00
84.57
75.13
97.91
95.99
100.00

420825.08
1586537.20
41230.00
15664.00
396232.44
2602411.10
31931.00
9373.00
175333.66
57169.78
88300.00
15176.00
10498.00
49559.47
285447.00
120799.33
5000.00
9000.00
35943.00
437553.00
11700.00
98133.00
188712.00
1220641.00
411652.00
88777.20
60500.00
2000.00
4206.00
240640.00
750820.00
27540.90
30446.81
3005.00
575043.22
14399.00
1000.00

10537100.00

96.07

10123199.19

Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti
Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
Poplatek za provoz systému schromažďování,sběru,přepravy
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
Odvod výtěžku z provozování loterií
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva
Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu
Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Investiční přijaté transfery ze státních fondů
Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu
Investiční přijaté transfery od krajů

000 **
1012 2131
103 **
221 **
2310 2132
3113 *
334 **
339 **
342 **
361 **
363 **
372 **
617 **
6310 2141

6695000.00

PŘÍJMY celkem:

**************************************************

7786000.00

%

Výsledek od
začátku roku

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
103 **
221 **
222 **
232 **
233 **
311 **
331 **
334 **
3392 *
3399 *
341 **
3421 *
3429 5137
3429 5139
3429 6121
3429 *
3522 *
359 **
361 **
3631 *
3632 *
3633 *
3635 *
3639 *
372 **
3745 *
3749 *
4349 5223
527 **
551 **
6112 *
6114 *
6115 *
614 **
617 **
6310 5163
6409 5229

Lesní hospodářství
Pozemní komunikace
Silniční doprava
Odvádění a čištění odpadních vod
Vodní toky a vodohospodářská díla
Zařízení předškolní výchovy a základního (základní škola)
Kultura (knihovny)
Sdělovací prostředky (zpravodaj,internet)
Zájmová činnost v kultuře (kulturní akce)
Ostatní záležitost kultury (společenské akce)
Tělovýchova (granty TJ,SKST,pinpong stůl SKST)
Využití volného času dětí a mládeže (SRPŠ,kroužek)
Drobný hmotný dlouhodobý majetek (OD Kochavec,čp.41)
Nákup materiálu jinde nezařazený
Budovy, haly a stavby (Kochavec)
Ostatní zájmová činnost a rekreace(energie,služby,granty)
Ostatní nemocnice
Ostatní činnost ve zdravotnictní
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
Územní plánování
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Nakládání s odpady
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem
Krizové řízení
Požární ochrana
Zastupitelstva obcí
Volby do Parlamentu ČR
Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
Všeobecná vnitřní státní správa(statistika)
Regionální a místní správa
Služby peněžních ústavů
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací

VÝDAJE celkem:

**************************************************
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5712000.00

177.23

Schválený rozpočet Obce Rokytnice na rok 2011
Příjmy v tis. Kč
odd.par.

1012
1031
2212
2212
2133
3349
3429
3611
3392
3722
3722
6171
6310

Daňové příjmy
DP fyzických osob ze závislé činnosti (zaměstanci)
DP fyzických osob z podnikatelské činnosti (OSVČ)
DP fyzických osob z kapitálových výnosů
DP právnických osob
DPH
Poplatek za svoz odpadů
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Správní poplatky
Daň z nemovitosti
Daňové příjmy celkem
Nedaňové příjmy
Splátky FRB
Neinvestiční dotace ze SR
Neinvestiční dotace od ÚP na prac. VPP
Pronájem pozemků
Lesní hospodářství
Silnice (zimní údržba)
Příspěvek na opravu MK
Pronájem vodovodu Vak
Slavičínský zpravodaj
Pronájem čp.41
Úroky FRB
Kulturní akce
Příjem z odpadů EKO-kom
Pronájem popelnic
Kopírování,faxování
Úroky
Nedaňové příjmy celkem
Příjmy 2009 celkem
Zůstatek finančních prostředků z roku 2008
Celkem

Výdaje v tis. Kč
odd.par.
1031
1032
2212
2321
3113
3314
3349
3429
3399
3419
3421
3429
3522
3599
3611
3631
3632
3633
3639
3721
3722
3745
5273
5512
6112
6114,6115
6171
6409
6409

Výdaje
Lesní hospodářství
Lesní hospodářství
Pozemní komunikace
Odpadní vody
Základní škola (Rokytnice+příspěvek na žáky Slavičín)
Činnosti knihovnické
Zpravodaj-internet
Zájmová činnost v kultuře
Sbor pro občanské záležitosti
TJ Sokol Rokytnice ,SK ST Rokytnice
Využití volného času dětí a mládeže
Zájmová činnosti a rekreace
Nemocnice Slavičín (příspěvek)
ČČK
FRB
Veřejné osvětlení
Pronájem hrobů (město Slavičín)
Infrastruktura (8 RD)
Komunální služby a územní rozvoj – Mzdy VPP
Svoz nebezpečného odpadu
Svoz domovních odpadů
Veřejná zeleň
Krizová vozidla
Sbor dobrovolných hasičů
Zastupitelstvo obce
Vratka volby 2010
Činnost místní správy
Příspěvky mikroregionům, spolkům
Rezerva
Celkem
Splátky úvěru – silnice III/49518
Splátka krátkodobého úvěru KB-Zateplení ZŠ
Výdaje celkem
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900
50
80
920
2000
170
7
2
5
350
4484
18
164
185
20
660
40
10
5
4
7
1
60
25
11
2
5
1217
5701
386
6087

55
210
410
201
423
34
30
130
60
74
16
325
5
8
2
120
12
196
185
20
427
255
7
58,5
780
38
572
10
1012,5
5675
211
200
6087

Jarní spalování travních porostů a jiného odpadu
Jarní čas znovu láká občany, zahrádkáře, chataře a chalupáře k práci a úklidu. To ale přináší řadu
problémů také hasičům, kteří musí často vyjíždět na případy nehlášeného spalování klestu, suché trávy, dřevního
nebo jiného biologického odpadu.
Hasiči proto varují před nebezpečným plošným vypalováním suchého porostu na volných plochách, které
může způsobit nekontrolované rozhoření s možným ohrožením jak přírody, tak majetku nebo i zdraví lidí. Zvláště
senioři by se měli mít na pozoru a neměli by přeceňovat své omezené reakční schopnosti.
Hasiči proto občanům doporučují, aby případné spalování odpadu na zahrádkách hlásili předem na telefon 950
670 222 nebo využili zcela novou službu zlínských hasičů na internetových stránkách www.hzszlk.eu v portálu na
hlášení pálení odpadu Pálení klestí ve Zlínském kraji . Hasiči tak chtějí předejít zbytečným výjezdům a planým
poplachům, které každoročně provází toto období.
Zároveň upozorňujeme, že povinností každého občana je počínat si tak, aby nedošlo k požáru.
Je třeba dodržovat správné zásady bezpečnosti a v případě nebezpečí ihned přivolat pomoc hasičů na čísle
150 nebo 112.
V případě nedodržení těchto zásad a porušení povinností §17 zákona č. 133/1985, Sb., O požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů, může být fyzická osoba ve správním řízení v návaznosti na přestupkový
zákon napomenuta příp. pokutována až do výše 25 000,- Kč.
Povinnosti právnických osob řeší §5 zákona č. 133/1985,Sb., O požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Obecní úřad informuje
-

Tříkrálová sbírka

V sobotu 10. ledna 2011 proběhla v Rokytnici a na Kochavci charitativní tříkrálová sbírka. Vybralo se
celkem 16.664.- Kč. Poděkování patří dětem a jejich doprovodu paní Urbaníkové a paní Nádvorníkové.
- Fašanky 2011
Dne 5.3.2011 procházel obcí fašankový průvod ze Sdružení rodičů při základní a mateřské škole.
- IV. Obecní ples
V sobotu 26. 2. 2011 se uskutečnil v sále Hospůdky Za lávkou IV. Obecní ples se skupinou QUATRO.
V úvodu plesu byly vyhlášeny výsledky soutěže O nejlepší rokytenskou pálenku. Nejvíce bodů získala pálenka
Josefa Králíka, na 2. místě se umístila pálenka Jiřího Zollera a 3. místo získal SDH Rokytnice. Blahopřejeme.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, těm, kteří se zasloužili o zdárný průběh večera, zejména
mladým hasičkám a moderátorovi plesu Luboši Spáčilovi.
- MDŽ
V neděli 13. 3. 2011 se konala v sále Hospůdky Za lávkou oslava MDŽ. Všem ženám poblahopřáli svým
programem děti z místní ZŠ a MŠ a muži, kteří předali malé dárečky od žen z Klubu důchodců. Příjemným
odpolednem přítomné provázela hudební skupina MOTÝL a ERIKA.
- Nebezpečný odpad
Svoz nebezpečného odpadu bude proveden ve středu 1. 6. 2011 a v pondělí 26. 9. 2011 od 15.00
do 17.00 hod. v Rokytnici ve Sběrném dvoře a na Kochavci u obecního domu. Nebezpečný odpad: kyseliny,
oleje a tuky, barvy, tiskařské barvy, baterie, zářivky, žárovky akumulátory, lednice, televizory, pneumatiky …
Sběr není určen pro podnikatelské subjekty, kterým vzniká tento odpad z provozování podnikatelské činnosti.
- Sběrný dvůr
Od 1.4.2011 se mění provozní doba Sběrného dvora takto:
pondělí
středa
Každou lichou sobotu :

00

00

9. – 12.
00
00
9. – 12.
00
00
9. - 11.

00

00

13. – 17.
00
00
13. - 17.

- Výměna občanských průkazů
Informace pro občany, kterým končí platnost občanského průkazu.
O výměnu občanského průkazu je možné požádat nejdříve dva měsíce před skončením jeho platnosti. Jeden
nebo dva dny v měsíci srpnu bude na obecním úřadě v Rokytnici přítomna pracovnice odboru evidence obyvatel
Městského úřadu ve Valašských Kloboukách a bude provádět příjem žádostí o výměnu občanského průkazu.
K výměně je potřeba dodat jednu aktuální fotografii. Žádáme občany, kteří mají zájem o tuto službu, ať to oznámí
na Obecním úřadě v Rokytnici.
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Turnaj ve stolním tenisu
Sportovní klub Rokytnice uspořádal ve dnech 28. a 29. prosince 2010 v sále Hospůdky za lávkou
11. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenisu. Akce se zúčastnilo celkem 47 vyznavačů tohoto sportu, kteří
bojovali ve třech kategoriích – mládež, neregistrovaní, registrovaní. Ti nejlepší byli odměněni poháry a věcnými
cenami. Podle ohlasu zúčastněných se tato tradiční akce zdařila, za což patří dík hlavně jim, ale také
organizátorům akce.
Výsledky nejlepších v jednotlivých kategoriích:
A. MLÁDEŽ – do 12-ti let - 1. Daniel Bureš
(15 účastníků)
2. Michal Černý
3. Martin Salajka
- 12 – 18 let - 1. Karel Vilímek
2. Jiří Ščuglík
3. Lubomír Gregušiak
B. NEREGISTROVANÍ (22 účastníků)
- ženy /dvouhra/ - 1. Ludmila Hyžíková
2. Jana Černá
3. Markéta Hamalčíková
- muži /dvouhra/ - 1. Antonín Goňa
2. Zdeněk Kostka
3. Stanislav Orgoník
- muži /čtyřhra/ - 1. Zd. Kostka / St. Orgoník
2. Ant. Goňa / Zd. Maňas
3. Lib. Černý / Jar. Pinďák
C. REGISTROVANÍ - Memoriál ing. Karla Nováka / m. + ž. / :
(10 účastníků)
1. Pavel Křek
2. Zdeněk Bureš
3. Ivo Petrů
Ing.Vlastimil Bureš

Fašanky na Kochavci
Dne 5.3. 2011 se uskutečnil i na
Kochavci tradiční fašankový průvod, který
si obyvatelé Kochavce opět pojali po
svém. Za velmi dobré nálady a doprovodu
veselé dechovky, linoucí se ze starého
rádia, obešel průvod Kochavec i Valentov.
Průvodu se zúčastnil kominík, plavec,
smrtka, klaun, vodník, čarodějnice, Usáma
bin Ládin a kurtizána. U každé chalupy
jsme si zazpívali, zatančili a pobavili se.
Všichni nás velmi mile přivítali a pohostili.
Vybrané peníze budou použity na Cyrilometodějskou
pouť
na
Kochavci.
Poděkování patří všem, kteří se na
fašancích podíleli. Doufáme, že jsme
všechny pobavili a už teď se těšíme na
další ročník.
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Společenská kronika
Sňatky
Oldřich Macháček a Jana Valčíková

Narození
Šárce Pinďákové a Aloisi Baklíkovi dcera Šárka

Úmrtí
Božena Šustková
Miloslav Goňa
Vilém Mrhálek

Vzpomínáme
Vzpomínky jsou trvalejší
než-li květy nejkrásnější.
Květy uvadnou, vzpomínky
na Vás v našich srdcích zůstanou.

Dne 29. května 2011 vzpomeneme 20. výročí úmrtí našeho tatínka, dědečka a pradědečka
pana Karla Starého
a 26. prosince 2010 tomu bylo šest let co od nás odešla naše maminka, babička a prababička
paní Hedvika Stará.
S láskou a úctou vzpomínají dcery s rodinami. Děkujeme za tichou vzpomínku.

Čas plyne, ale vzpomínky zůstávají ....
Dne 29. května 2011 tomu bude 10 let, kdy nás navždy opustila naše maminka, babička a
prababička paní Františka Argalášová, Rokytnice 64.
Za tichou vzpomínku děkují rodiny Argalášová, Štachová Poláchová.

Diamantová svatba
Dne 14. dubna 2011 oslaví diamantovou svatbu – 60. let společného života
manželé Marie a Miloslav Skočovští.
Za výchovu, péči a lásku děkují děti s rodinami a do dalších let jim přejí hodně zdraví, štěstí a pohody.
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Kulturně společenské akce v roce 2011

29. dubna

Stavění máje

28. května

Kácení máje

24. – 26.června

38. ročník Setkání Rokytnic ČR

2. července

Hasičská soutěž O pohár starosty – Kochavec

3. července

Pouť Kochavec

23. – 24.července

Pouť Rokytnice

20. srpna

11. ročník Mezinárodního česko-slovenského setkání na Peňažné

říjen - listopad

Setkání s důchodci ( přesný datum v jednání)

3. prosince

Rozsvícení Vánočního stromu

Zprávy z knihovny
V roce 2010 bylo v knihovně registrováno 78 čtenářů z toho 27 dětí do 15 let. Knihovnu navštívilo celkem
632 návštěvníků z toho 534 fyzické návštěvy knihovny, 14 návštěvníků internetu a 84 návštěvníků kulturních a
vzdělávacích akcí. Celkem bylo půjčeno 2.810 dokumentů. Internetové stránky shlédlo 5.546 návštěvníků.
Do knihovny byly zakoupeny knihy a časopisy v hodnotě 8.012,- korun.
Akce knihovny v roce 2010
29.1.2010 Sněžné hrátky aneb postav cokoli ze sněhu
26.3.2010 Noc s Andersenem
30.4.2010 Beseda s žáky základní školy – Pověsti
29.10.2010 Strašidelné odpoledne
10.12.2010 Beseda s žáky základní školy – Lidové tradice
Celkem

6 návštěvníků
17 návštěvníků
20 návštěvníků
17 návštěvníků
24 návštěvníků
84 návštěvníků

Pohádková noc
Původně plánovaná Noc s Andersenem se z důvodu nemoci překládá na noc z pátku na sobotu 4. až 5. června.
Vchod do knihovny

Z důvodu bezpečnosti návštěvníků knihovny bude vchod do knihovny od „Lapače“
zrušen.
Vcházet se bude novými dveřmi od bývalého JZD.
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Zprávy ze školy

JARNÍ
Jaro už je v plné kráse,
tráva roste, zelená se,
nad poli už skřivan zpívá,
u potoka roste jíva.

Včelky mají plno práce,
na lukách i na zahrádce
a vlaštovka ze světa
už k nám domů přilétá.

Ano, jaro, toto nádherné roční období nepřichází naráz a s jistotou. Sluníčko má sice ještě chladné paprsky,
ale my cítíme, že jaro už je ve vzduchu. A když potom nastane, je den ze dne krásnější…...jaro je prostě
kouzelník, který čaruje teplem slunce a pestrostí barev. Na jaře můžeme sledovat zázraky, které se dějí v přírodě.
Začíná se pole zelenat, vyráží nové kvítí, posloucháme s radostí první bzukot včel a veselé melodie skřivánků.
Zkrátka se do přírody vracejí zvuky , zpěv a barvy – příroda se probouzí k novému životu…..Tu a tam nás ještě
pozlobí aprílové počasí, ale síla jara je nezadržitelná…….
Jaro je tu, ale já se vrátím k aktivitám , které se udály od začátku nového roku…
V neděli 16.ledna se uskutečnilo na Obecním úřadě Rokytnice „Vítání občánků do života“.
Slavnost byla připravena pro tři miminka. Žáci naší školy si pro ně , jejich rodiče i rodinné příslušníky připravili
pásmo básní a písní , po té následovalo příjemné posezení.
17. ledna v pondělí se přišli zapsat do naší základní školy dva noví žáčci v doprovodu svých rodičů.
Na neděli 29. ledna připravila naše škola ve spolupráci s rodiči „dětský karneval“. V tento den přišly za
zábavou děti různého věku i výšky, ale stejného nadšení si jen tak zadovádět, zatančit a zasoutěžit. Na úvod
předvedli své taneční vystoupení naši malí školáčci a poté i ti větší. Celým odpolednem nás provázel veselými
písničkami a se svou aparaturou vždy ochotný pan Spáčil….. A co dodat? Snad jen, že zábava byla veselá a byla
splněna dětská očekávání.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem , kteří nám tuto akci umožnili zprostředkovat, zasloužili se o bohatou
tombolu a děkuji zvláště rodičům, kteří vypomohli při organizaci celého odpoledne.
Poslední školní den před jarními prázdninami – 11. února – měly děti zpestřený divadelním představením v ZŠ
a MŠ Šanov. Zavítalo k nim totiž pro nás již známé „Sváťovo divadlo“ s pohádkou „O Šípkové Růžence“.
Nádherné představení s písničkami a soutěžemi pro děti mělo u školáků, ale i dospělých velký úspěch, protože
Sváťa se svou paní a loutkami je v oblibě již několik let, a to dokonce i v zahraničí.
Pokud budete mít možnost, vřele doporučujeme návštěvu jejich představení a věřte, že se děti již nyní těší na
další pohádkové dopoledne s panem Sváťou.
V pátek 25. února nás navštívily dvě studentky s paní magistrou z Gymnázia J.Pivečky Slavičín. Pro naše
žáky si připravily testy všeobecných znalostí, kdy mezi sebou soutěžily vždy dvě družstva. Vylučovacím
způsobem pak zvítězilo družstvo složené ze školáků : Jožka, Mira, Eliška, Markéta H. a Markéta Z…….Žáci tak
měli možnost předvést své vědomosti i dovednosti a zhodnotit svůj podíl přispění k získávání bodů pro své
družstvo.
„Fašanky“ připadly letos na rodiče dětí MŠ a ZŠ Rokytnice. I přes malý počet „ masek “ /12 rodičů/ , které se
toho ujaly opravdu s nadšením , se Rokytnicí nesl zpěv a veselí, které již k „fašankám“ neodmyslitelně patří…
Rodiče se tentokrát nastrojili do kostýmů malých školaček v čele s „paní ředitelkou“ a „paní profesorkou
tělocviku“. O obsluhu a občerstvení se postaraly p. učitelky. Zárověň bych chtěla touto cestou poděkovat
„Rokytenské kapele“ a panu Spáčilovi za skvělý hudební doprovod.
Oslava MDŽ byla připravena na neděli 13. března. Mateřáčci si připravili pásmo básní a písní s jarní
tematikou a taky předvedli dva veselé tanečky.
Žáci základní školy pokračovali ve vystoupení hádankami pro všechny přítomné.
V úterý 15. března se sváteční náladou vyrazili školáci do Zlína na koncert. Představení s názvem „Návštěva
v ZOO“ bylo zajímavé nejen hudebním příběhem, ale také převleky pana dirigenta. Zpět jsme se vrátili se
skutečnou představou hudebních nástrojů a s veselou náladou.
Právě 1. apríla se naše i šanovské děti zúčastnily první dvoulekce výcviku plavání v bazénu v Luhačovicích,
kde budou jak malí, tak i starší žáci hravým způsobem postupně zbavováni strachu a obav z vodního prostředí.
Náš plavecký výcvik bude ukončen v pátek 3. června, kdy všichni obdrží „mokré vysvědčení“.
A nyní v krátkosti – co nás ještě čeká do konce školního roku:
•
•
•

účast „páťáků“ na Helpíkově poháru
beseda školáků ve zdejší knihovně – Václav Čtvrtek
beseda s Českou policií Slavičín /18.4./
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•
•
•
•
•
•
•

!!!..28.4.2011 – ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ ROKYTNICE
návštěva dopravního hřiště v Malenovicích
oslava Dne dětí – park Slavičín
školní výlet - Rožnov pod Radhoštěm
beseda s členkou ČČK
„vítání občánků do života“
loučení s předškoláky a žáky 5. ročníku, kteří odchází do ZŠ Slavičín – závěrečný táborák

Touto cestou bych ráda poděkovala panu M. Kuželovi, který zasílá fotopříspěvky i s krásným slovním
doprovodem z našich mimoškolních aktivit do Zlínských novin a jeho zásluhou jsme se již několikrát ocitli na
jejich stránkách. Ještě jednou děkuji za všechny mé kolegyně a taky za rodiče našich školáků – malých i velkých.
A na úplný závěr bych Vám ráda popřála krásné jarní dny, s kterými přichází všechno to
pěkné, milé a příjemné, na které v mrazivých dnech čekáme – hřejivé sluneční paprsky,
probouzející se příroda, barevný svět kolem nás a s tím i příjemnější nálada a radost ze
života…... První tráva, první květy a procházky v přírodě provoněné svěžím jarním
vzduchem.
Zároveň Vám také přeji veselé, pohodové a sluníčkové svátky jara – Velikonoce.
D. Žálková, ředitelka ZŠ a MŠ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Základní škola a mateřská škola
Rokytnice, Rokytnice 100,
763 21 Slavičín
IČO: 70981582
tel.: 577341 844
email: zs.rokytnice@seznam.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROKYTNICE
OZNAMUJE, ŽE DNE 28. DUBNA OD 14,00 – 16,00 HOD.
PROBĚHNE V BUDOVĚ ZŠ A MŠ ROKYTNICE
ZÁPIS DĚTÍ DO TŘÍDY MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK
2011 - 2012

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozpis zápasů TJ Sokol Rokytnice – jaro 2011

Muži
Datum

Začátek

3.4.

15.30

9.4. SO

15.30

17.4.

16.00

23.4., SO

18.00

1.5.

16.30

8.5.

16.30

15.5.

16.30

22.5.

16.30

29.5.

16.30

5.6.

14.00

12.6.

16.30

19.6.

14.00

Odjezd
Vlastní
17.00
Vlastní
15.30
13.00

13.00

Hřiště

Oddíl

D

Biskupice

V

Nevšová A

D

Štítná n. Vl. B

V

Luhačovice B

D

Vlachovice B

V

Šanov

D

Pozlovice

V

Návojná

D

Újezd

V

Smolina

D

Slopné

V

Drnovice
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