Zápis z XXVII. zasedání Zastupitelstva obce Rokytnice,
konaného dne 23. června 2017
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Rokytnici
se zahájením v 19.00 hodin

Přítomno:

5 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 XXVI. zasedání ZO
7. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Rokytnice za rok 2016
8. Závěrečný účet obce Rokytnice za rok 2016
9. Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ za rok 2016
10. Projednání účetních uzávěrek za rok 2016
11. Projednání závěrečných účtů Mikroregionů
12. Projednání Žádosti o udělení výjimky ZŠ a MŠ Rokytnice
13. Rozpočtové opatření
14. Dopravní automobil pro SDH
15. Obnova Božích muk v Rokytnici
16. Rokytnice – kanalizace a ČOV
17. Různé
18. Diskuse
19. Závěr

Zapisovatelka:
Mgr. Iva Filáková
Ověřovatelé zápisu:
Petr Saloky
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 5, ZO je tedy schopno přijímat usnesení. Paní Juřenčáková, Černá, pan Hamalčík
a Kostka 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 Petr Saloky a Ing, Vlastimil
Bureš. Oba souhlasili. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Proběhlo hlasování.
Usnesení XXVII/582
ZO určilo ověřovatele zápisu z dnešního zasedání ZO Petra Salokyho a Ing. Vlastimila
Bureše.
Hlasování: Pro 5
3. Schválení programu
Starosta přečetl program XXVII. zasedání ZO. K programu nebyly vzneseny žádné
připomínky. Starosta dal hlasovat o navrženém programu.
Usnesení XXVII/583
ZO schválilo program XXVII. zasedání ZO.
Hlasování: Pro 5

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 31.5. do 23.6.2017.
Ze strany přítomných nebyly ke zprávě vzneseny žádné připomínky. Byl přečten návrh na
usnesení a proběhlo hlasování.
Usnesení XXVII/584
ZO schválilo zprávu o činnosti obecního úřadu od 31.5. do 23.6.2017
Hlasování: Pro 5

6. Kontrola usnesení a úkolů z XXVI. zasedání ZO
Starosta se zeptal ověřovatele tohoto zápisu – Ing. Vlastimila Bureše a Ladislava
Hofschneidera, zda mají nějaké připomínky k tomuto zápisu. Odpověděli, že ne. Poté starosta
provedl kontrolu usnesení a úkolů z XXVI. zasedání ZO. Byl přečten návrh na usnesení a
proběhlo hlasování.
Usnesení XXVII/585
ZO schválilo kontrolu usnesení a úkolů z XXVI. zasedání ZO.
Hlasování: Pro 5

7. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Rokytnice za rok 2016
Starosta seznámil zastupitele se Zprávou č. 67/2017/IAK o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Rokytnice za rok 2016. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Rokytnice za rok 2016 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 2016 se FV zabýval na svém
zasedání dne 1.6.2017 a doporučuje zastupitelstvu vzít zprávu na vědomí. Po krátké diskusi
byl přečten návrh na usnesení a proběhlo hlasování.
Usnesení XXVII/586
ZO vzalo na vědomí Zprávu č. 67/2017/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Rokytnice za rok 2016.
Hlasování: Pro 5

8. Závěrečný účet obce Rokytnice za rok 2016
Návrh závěrečného účtu obce Rokytnice za rok 2016 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 1.6.2017 a
doporučuje zastupitelstvu schválit závěrečný účet bez výhrad. Po krátké diskusi byl přečten
návrh na usnesení a proběhlo hlasování.
Usnesení XXVII/587
ZO schválilo závěrečný účet obce Rokytnice za rok 2016 bez výhrad.
Součástí závěrečného účtu je:
1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016 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 2016
6. Stav finančních prostředků obce k 31.12. 2016
Hlasování: Pro 5

9. Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ za rok 2016
Starosta informoval přítomné, že součástí Závěrečného účtu obce Rokytnice za rok
2016 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 1.6.2017 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 2016 ve výši 960,41 Kč, zisk bude
převeden do rezervního fondu ZŠ a MŠ. S tímto byl vysloven souhlas. Byl přečten návrh na
usnesení a proběhlo hlasování.
Usnesení XXVII/588
ZO schválilo hospodářský výsledek Základní a mateřské školy Rokytnice, okres Zlín,
příspěvkové organizace (sídlo: Rokytnice 100, 763 21 Slavičín, IČO 70981582) za rok 2016
ve výši 960,41 Kč, zisk bude převeden do rezervního fondu ZŠ a MŠ.
Hlasování: Pro 5

10. Projednání účetních uzávěrek za rok 2016
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 2016 projednal finanční výbor (FV) na svém zasedání dne
1.6. 2017. FV doporučil zastupitelstvu obce účetní uzávěrky schválit. Po krátké diskusi byl
s tímto vysloven souhlas, byly přečteny návrhy na usnesení a proběhlo hlasování.
Usnesení XXVII/589
ZO schválilo účetní uzávěrku Obce Rokytnice, Rokytnice 58, 763 21 Slavičín za rok 2016.
Hlasování: Pro 5
Usnesení XXVII/590
ZO schválilo účetní uzávěrku Základní školy a mateřské školy Rokytnice, okres Zlín,
příspěvková organizace, Rokytnice 100, 763 21 Slavičín za rok 2016.
Hlasování: Pro 5

11. Projednání závěrečných účtů Mikroregionů
Starosta informoval přítomné, že je nutné schválit 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 XXVII/591
ZO projednalo závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Jižní Valašsko za rok 2016 a
souhlasilo s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Zároveň projednalo řádnou účetní
závěrku Sdružení obcí mikroregionu Jižní Valašsko sestavenou k 31.12.2016 a schválilo ji
bez výhrad.
Rovněž schválilo kladný výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 73 053,28 Kč. Zisk bude
převeden do rezervního fondu Sdružení obcí mikroregionu.
Hlasování: Pro 5
Usnesení XXVII/592
ZO projednalo závěrečný účet Sdružení měst a obcí Bojkovsko za rok 2016 bez výhrad. ZO
dále schválilo účetní uzávěrku SMO Bojkovsko, Sušilova 952, 687 71 Bojkovice.
Hlasování: Pro 5

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 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 obec má zájem v Rokytnici školu zachovat, zastupitelé
s tímto souhlasili. Byl přečten návrh na usnesení a proběhlo hlasování.
Usnesení XXVII/593
ZO udělilo výjimku Základní škole a mateřské škole Rokytnice, okres Zlín, příspěvkové
organizaci, Rokytnice 100, 763 21 Slavičín dle § 6 školského zákona.
Hlasování: Pro 5

13. Rozpočtové opatření
Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č.3/2017, které schválil
v rámci svých pravomocí. Po krátké diskusi zastupitelé toto vzali na vědomí. Byl přečten
návrh na usnesení a proběhlo hlasování.
Usnesení XXVII/594
ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření č.3/2017 schválené starostou obce.
Hlasování: Pro 5
Starosta sdělil, že návrhem rozpočtového opatření č.4/2017 se zabýval FV na svém
zasedání dne 20.6.2017. FV doporučuje zastupitelstvu obce schválit rozpočtové opatření č.4
dle předloženého materiálu beze změn. Po krátké diskusi byl přečten návrh na usnesení a
proběhlo hlasování.
Usnesení XXVII/595
ZO schválilo rozpočtové opatření č.4/2017.
Hlasování: Pro 5

14. Dopravní automobil pro SDH
Dne 19. 6. 2017 jednala komise pro otevírání obálek s cenovými nabídkami a zároveň
hodnotící komise na akci „Rokytnice – Dopravní automobil“. K podání nabídky byli vyzváni
celkem 3 uchazeči: THT Polička s.r.o., Starohradská 316, 572 18 Polička, Dolní Předměstí;
Vesta auto Corson s.r.o., Služeb 256/5, 108 00 Praha 10, Malešice; CARent a.s., Bělohradská
4317/46, 636 00 Brno – Židenice, Židenice. Ve stanovené lhůtě byla předložena 1 nabídka:
CARent a.s., Bělohradská 4317/46, 636 00 Brno – Židenice, Židenice. Zapečetěná obálka
byla otevřena a následně bylo provedeno vyhodnocení cenové nabídky.
Pořadí č. 1
Nabídka uchazeče č. 1
Obchodní firma:
CARent, a.s. Brno
Nabídková cena bez DPH:
787 633,- Kč
Po krátké diskusi byl s výsledkem vysloven souhlas. Byl přečten návrh na usnesení a
proběhlo hlasování.
Usnesení XXVII/596
ZO rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci veřejné zakázky v rámci akce
„Rokytnice – dopravní automobil“ takto:
Pořadí č. 1
Nabídka uchazeče č. 1
Obchodní firma:
Nabídková cena bez DPH:

CARent, a.s. Brno
787 633,- Kč

ZO pověřilo starostu podpisem kupní smlouvy s vybraným uchazečem CARent a.s.,
Bělohradská 4317/46, 636 00 Brno – Židenice, Židenice
Hlasování: Pro 5

15. Obnova Božích muk v Rokytnici
Dne 7. 6. 2017 bylo provedeno otevírání obálek na akci „Obnova Božích muk v
Rokytnici“. Zapečetěné obálky byly postupně otevírány v pořadí, ve kterém byly doručeny
a následně bylo provedeno vyhodnocení cenových nabídek.
Pořadí č. 1
Nabídka uchazeče č. 1
Obchodní firma:
Jiří Ščuglík, Rokytnice
Nabídková cena včetně DPH:
151 200,- Kč
Pořadí č. 2
Nabídka uchazeče č. 2
Obchodní firma:
Nabídková cena včetně DPH:

Jan Ševčík, Kvasice
186 824,- Kč

Pořadí č. 3
Nabídka uchazeče č. 3
Obchodní firma:
Nabídková cena včetně DPH:

Sochaři Olomouc
179 682,- Kč

Po krátké diskusi byl s výsledkem vysloven souhlas. Byl přečten návrh na usnesení a
proběhlo hlasování.
Usnesení XXVII/597
ZO rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci veřejné zakázky v rámci akce
„Obnova Božích muk v Rokytnici“ takto:
Pořadí č. 1
Nabídka uchazeče č. 1
Obchodní firma:
Nabídková cena včetně DPH:

Jiří Ščuglík, Rokytnice
151 200,- Kč

Pořadí č. 2
Nabídka uchazeče č. 3
Obchodní firma:
Nabídková cena včetně DPH:

Sochaři Olomouc
179 682,- Kč

Pořadí č. 3
Nabídka uchazeče č. 2
Obchodní firma:
Nabídková cena včetně DPH:

Jan Ševčík, Kvasice
186 824,- Kč

ZO pověřilo starostu podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem Jiří Ščuglík, Rokytnice
190, 763 21 Slavičín.
Hlasování: Pro 5

16. Rokytnice – kanalizace a ČOV
Se stavbou Rokytnice – kanalizace a ČOV úzce souvisí i stavba Silnice III/49518:
Rokytnice. Ředitelstvím silnic Zlínského kraje byl na OÚ zaslán návrh Dohody o společném
postupu přípravy a realizaci stavby Silnice III/49518: Rokytnice. Tuto dohodu je nutné
schválit zastupitelstvem obce. Po krátké diskusi byl s návrhem Dohody vysloven souhlas.
Byl přečten návrh na usnesení a proběhlo hlasování.
Usnesení XXVII/598
ZO schválilo Dohodu o společném postupu přípravy a realizaci stavby Silnice III/49518:
Rokytnice č.SML/0654/17 uzavřenou mezi ŘSZK, příspěvková organizace, K Majáku 5001,
761 23 Zlín a Obcí Rokytnice, Rokytnice 58, 763 21 Slavičín.
Hlasování: Pro 5
17. Různé


Směna pozemků
Starosta navrhl mimořádně zařadit do programu jednání projednání směny pozemků.
Usnesení XXVII/599
ZO rozhodlo mimořádně zařadit do programu jednání projednání směny pozemků.
Hlasování: Pro 5
Starosta informoval přítomné, že na OÚ byl doručen dopis z firmy TVD – Technická
výroba, a.s. V tomto dopise firma žádá o souhlas se směnou nemovitých věcí - část pozemku
p.č. 815 o výměře cca 1 m², část pozemku p.č. 816 o výměře cca 19 m², část pozemku p.č.
820/1 o výměře cca 88 m², část pozemku p.č. 822 o výměře cca 34 m², část pozemku p.č.
823/1 o výměře 31 m², část pozemku p.č. 823/2 o výměře cca 30 m², část pozemku p.č. 825 o
výměře cca 26 m², část pozemku p.č. 826 o výměře cca 27 m² a část pozemku p.č. 828/1 o
výměře cca 412 m² za část pozemku p.č. 634/119 o výměře cca 377 m² a část pozemku p.č.
634/157 o výměře cca 253 m². Po krátké diskusi bylo navrženo zveřejnění záměru na směnu
nemovitých věcí. Byl přečten návrh na usnesení a proběhlo hlasování.
Usnesení XXVII/600
ZO schválilo zveřejnění záměru na směnu nemovitých věcí – část pozemku p.č. 634/119 o
výměře cca 377 m² a část pozemku p.č. 634/157 o výměře cca 253 m² za část pozemku p.č.
815 o výměře cca 1 m², část pozemku p.č. 816 o výměře cca 19 m², část pozemku p.č. 820/1 o
výměře cca 88 m², část pozemku p.č. 822 o výměře cca 34 m², část pozemku p.č. 823/1 o
výměře 31 m², část pozemku p.č. 823/2 o výměře cca 30 m², část pozemku p.č. 825 o výměře
cca 26 m², část pozemku p.č. 826 o výměře cca 27 m² a část pozemku p.č. 828/1 o výměře cca
412 m². Nemovité věci se nachází v obci Rokytnice, v k.ú. Rokytnice u Slavičína. ZO
pověřilo stavební komisi provedením místního šetření v dané lokalitě.
Hlasování: Pro 6


Věžní hodiny
Starosta navrhl mimořádně zařadit do programu jednání projednání pořízení věžních
hodin.
Usnesení XXVII/601
ZO rozhodlo mimořádně zařadit do programu jednání projednání pořízení věžních hodin.
Hlasování: Pro 5
Starosta informoval přítomné, že na OÚ byla doručena cenová nabídka na výrobu a
montáž věžních hodin na věž budovy OÚ od firmy ELEKON, s.r.o. Vyškov ve výši celkem

70 555,- Kč. Po krátké diskusi byl s cenovou nabídkou vysloven souhlas. Byl přečten návrh
na usnesení a proběhlo hlasování.
Usnesení XXVII/602
ZO rozhodlo o dodavateli věžních hodin dle cenové nabídky firmy ELEKON, s.r.o., Brněnská
411/15, 682 01 Vyškov v celkové výši 70 555,- Kč.
Hlasování: Pro 5


Dětské hřiště na Kochavci
Starosta navrhl mimořádně zařadit do programu jednání projednání doplnění dětského
hřiště na Kochavci o nové prvky.
Usnesení XXVII/603
ZO rozhodlo mimořádně zařadit do programu jednání projednání pořízení dalších nových
prvků na dětské hřiště na Kochavci.
Hlasování: Pro 5
Starosta informoval přítomné, že na základě požadavků občanů z Kochavce o doplnění
dětského hřiště novými herními prvky – pískoviště a kolotoč, požádal firmu Bonita Group
service s.r.o. Tišnov o zaslání cenové nabídky. Na OÚ byla doručena cenová nabídka ve výši
celkem 67 776,- Kč. Po krátké diskusi byl s cenovou nabídkou vysloven souhlas. Byl přečten
návrh na usnesení a proběhlo hlasování.
Usnesení XXVII/604
ZO rozhodlo o zakoupení pískoviště s krycí plachtou a kolotoče na dětské hřiště na Kochavci
dle cenové nabídky firmy Bonita Group service s.r.o., Koráb 131, 666 01 Tišnov v celkové
výši 67 776,- Kč.
Hlasování: Pro 5

18. Diskuse
Pan Petr Šuráň vznesl několik dotazů týkajících se ČOV, na které mu starosta
odpověděl. Dále upozornil na velký provoz po vedlejší komunikaci směrem k TVD.
19. Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání v 19:55 hod. ukončil.

Zapsala: Mgr. Iva Filáková
Ověřovatelé zápisu:
Petr Saloky
Ing. Vlastimil Bureš

…………………………………..
Antonín Goňa, starosta
Zapsáno v Rokytnici, dne 3.7.2017

