USNESENÍ
z 16. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne
20. 3. 2017
Přítomno: 14 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ
Jednání zahájeno: v 18.00 hodin.
Usnesení č. ZM/16/278/2017/III
Vzdání se mandátu – Mgr. Blanka Koďousková a Osvědčení o nastoupení do funkce člena
Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách – p. Michal Štefek
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
a) zánik mandátu v souladu s ustanoveními § 55 odstavce (2) písm. a) zákona č.
491/2001 Sb., o volbách zastupitelstev obcí v platném znění, paní Mgr. Blanky
Koďouskové ke dni 15. 2. 2017,
b) vznik nového mandátu v souladu s ustanoveními § 56 odstavce (1) zákona č. 491/2001
Sb., o volbách zastupitelstev obcí v platném znění, nastoupením náhradníka pana
Michala Štefka, [skrytý údaj] dnem 16. 2. 2017,
c) složení slibu v souladu s ustanoveními § 69 zákona č.128/2000 Sb., o obcích v
platném znění nového člena zastupitelstva města pana Michala Štefka, [skrytý údaj].
Nový člen neodmítl složit slib a ani nesložil slib s výhradou.
d) vyplácení měsíčních odměn panu Michalu Štefkovi s platností od 20. 03. 2017, takto:
člen zastupitelstva města
200,- Kč/měsíc
příplatek za obyvatele
150,- Kč/měsíc.
Hlasování o návrhu 14 pro, 0 proti, 0 zdržel.
Usnesení č. ZM/16/279/2017/III
Zastupitelstvo města schvaluje: Ing. Šárku Rozsívalovou, Bc. Petra Buchala a p. Petra Frice
předkladateli návrhu usnesení, ověřovateli zápisu a ověřovateli usnesení.
Hlasování o návrhu 11 pro, 0 proti, 3 zdržel.
Zastupitelstvo města schvaluje: Veroniku Vošlajerovou,
Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách.
Hlasování o návrhu 14 pro, 0 proti, 0 zdržel.

zapisovatelkou

zasedání

Usnesení č. ZM/16/280/2017/III
Návrh programu veřejného zasedání
Zastupitelstvo města schvaluje: navržený program veřejného zasedání. Tento návrh
programu je přílohou zápisu.
Hlasování o návrhu 14 pro, 0 proti, 0 zdržel.
Usnesení č. ZM/16/281/2017/III
Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
Zastupitelstvo města bere na vědomí: zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města, která
je přílohou zápisu.
Hlasování o návrhu 14 pro, 0 proti, 0 zdržel.
Usnesení č. ZM/16/282/2017/III
Zpráva finančního výboru
Zastupitelstvo města bere na vědomí: zápis finančního výboru ze dne 22. 2. 2017, který je
přílohou zápisu.
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Hlasování o návrhu 14 pro, 0 proti, 0 zdržel.
Usnesení č. ZM/16/283/2017/III
Zpráva kontrolního výboru
Zastupitelstvo města bere na vědomí: zápis kontrolního výboru ze dne 13. 3. 2017, který je
přílohou zápisu.
Hlasování o návrhu 14 pro, 0 proti, 0 zdržel.
Usnesení č. ZM/16/284/2017/III
Návrh rozpočtu na rok 2017.
Zastupitelstvo města schvaluje: rozpočet města v rozsahu předloženého návrhu v souhrnné
výši příjmů 34 899,62 tis. Kč a výdajů 37 124,62 tis. Kč. Schodek je krytý financováním ve
výši 2 225,- tis. Kč. Rozpočet včetně závazných ukazatelů je přílohou zápisu. Návrh rozpočtu
byl vyvěšen na úřední desce dne 3. 3. 2017.
Hlasování o návrhu 14 pro, 0 proti, 0 zdržel.
Usnesení č. ZM/16/285/2017/III
Rozpočtový výhled
Zastupitelstvo města schvaluje: předložený návrh střednědobého výhledu rozpočtu města do
roku 2020, který je přílohou zápisu.
Hlasování o návrhu 14 pro, 0 proti, 0 zdržel
Usnesení č. ZM/16/286/2017/III
Grantový program na podporu kultury a sportu
Zastupitelstvo města pověřuje: radu města připravit a vyhlásit grantový program na podporu
kultury a sportu v roce 2017 ve výši částek schválených rozpočtem města na rok 2017.
Zodpovídá: rada města
Termín: do 31. 3. 2017
Hlasování o návrhu 14 pro, 0 proti, 0 zdržel.
Usnesení č. ZM/16/287/2017/III
Tajemství vojenského podzemí
Zastupitelstvo města bere na vědomí: informace o přípravě přihlášení projektu „Tajemství
vojenského podzemí“ do II. výzvy OP Interreg V – A Česká republika – Polsko, který
sdružuje čtyři partnery na české straně a dva na polské straně. Město Rokytnice v O. h. je
v tomto projektu i nadále vedoucím partnerem.
Zastupitelstvo města schvaluje: podání žádosti na spolufinancování projektu „Tajemství
vojenského podzemí“, realizovaného z prostředků OP Interreg V – A Česká republika –
Polsko.
Zodpovídá: Rada města
Termín: dle vyhlášení podání žádosti
Hlasování o návrhu 14 pro, 0 proti, 0 zdržel
Usnesení č. ZM/16/288/2017/III
Žádost o prominutí smluvního odvodu – TENNIS CLUB Rokytnice v Orlických horách
Zastupitelstvo města schvaluje: podle § 22, odst. 14 zák. č. 250/2000 Sb. prominutí odvodu
ve výši 4.125,- Kč za porušení rozpočtové kázně uložené v souladu s článkem 4.2 smlouvy o
poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Rokytnice v Orlických horách č.
VS/8/2016/S organizaci TENNIS CLUB Rokytnice v Orlických horách.
Hlasování o návrhu 12 pro, 0 proti, 2 zdržel.
Usnesení č. ZM/16/289/2017/III
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Opravy bytového a nebytového fondu v roce 2017
Zastupitelstvo města bere na vědomí: plán oprav bytového a nebytového fondu v roce
2017.
Hlasování o návrhu 14 pro, 0 proti, 0 zdržel.
Usnesení č. ZM/16/290/2017/III
OZV č. 1/2017, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Zastupitelstvo města schvaluje: obecně závaznou vyhlášku číslo 1/2017, o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství dle předloženého návrhu.
Hlasování o návrhu 14 pro, 0 proti, 0 zdržel.
Usnesení č. ZM/16/291/2017/III
Nákup vozidla pro potřeby pečovatelské služby prostřednictvím programu MPSV ČR
Zastupitelstvo města schvaluje:
a) podání žádosti o dotaci v rámci programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně
technické základny sociálních služeb 2016-2020 k Ministerstvu práce a sociálních věcí
České republiky na pořízení automobilu pro poskytovatele sociálních služeb –
Pečovatelskou službu města Rokytnice v Orlických horách, automobil do ztížených
terénních a klimatických podmínek, případně se speciální úpravou pro převoz osob
se sníženou schopností pohybu, určený pro poskytovatele terénních sociálních služeb,
zejména rané péče, pečovatelské služby, osobní asistence, a to za účelem přepravy
za klientem nebo k převozu klienta.
b) předfinancování projektu z vlastních zdrojů s tím, že podíl vlastního spolufinancování
akce bude ve výši 25% z ceny pořízeného automobilu.
Hlasování o návrhu 14 pro, 0 proti, 0 zdržel.
Usnesení č. ZM/16/292/2017/III
Návrh na směnu pozemků – [skrytý údaj]
Zastupitelstvo města bere na vědomí: návrh pana [skrytý údaj] o směnu pozemků v k. ú.
Pěčín u Rychnova nad Kněžnou, které jsou jeho vlastnictvím, za jeden pozemek města v k. ú.
Dolní Rokytnice z důvodu, že na jeho pozemku byla dříve skládka odpadů a město ji
postupně rekultivuje. Rekultivace doposud zcela provedena nebyla a dřívější skládkou
zasažený pozemek nelze řádně využívat pro zemědělské využití.
Zastupitelstvo města ukládá: připravit podklady pro směnu par. č. 4423 o výměře 5498 m2
a par. č. 4426 o výměře 1643 m2 v k. ú. Pěčín u Rychnova nad Kněžnou, které jsou jeho
vlastnictvím, na kterém leží bývalá neřízená skládka odpadů, za pozemek 429/18 o výměře
8863 m2 v k. ú. Dolní Rokytnice, který je vlastnictvím města.
Stanovit optimální rozlohu pozemku, který byl zabrán pro účely neřízené skládky odpadu,
resp. je v současné době součástí zakonzervování skládky a měl by být předmětem směny.
Zodpovídá: Rada města
Termín: do příštího zasedání ZM
Hlasování o návrhu 13 pro, 0 proti, 1 zdržel.
Usnesení č. ZM/16/293/2017/III
Dražba pozemku p. č. 812, 517 61 Rokytnice v Orlických horách
Zastupitelstvo města bere na vědomí: informace insolvenčního správce Mgr. Davida Švrčka
o dispozičním oprávnění k majetku [skrytý údaj] , mimo jiné i k prodeji nemovité věci a to
spoluvlastnického podílu id. 1/8 z celku pozemku p. č. 812 v obci a k. ú. Rokytnice
v Orlických horách za cenu stanovenou na částku 80.000,- Kč znaleckým posudkem.
Zastupitelstvo města schvaluje:
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a) nabídnout insolvenčnímu správci Mgr. Davidu Švrčkovi za prodej majetku [skrytý
údaj] spoluvlastnického podílu id. 1/8 z celku pozemku p. č. 812 v obci a k. ú.
Rokytnice v Orlických horách částku 40.000,- Kč,
b) účast města Rokytnice v Orlických horách v případné dražbě spoluvlastnického podílu
id. 1/8 z celku pozemku č. 812 v k. ú. Rokytnice v Orlických horách, vlastníka [skrytý
údaj] , zapsaném na LV číslo 654 pro obec a k. ú. Rokytnice v Orlických horách.
Hlasování o návrhu 14 pro, 0 proti, 0 zdržel.
Usnesení č. ZM/16/294/2017/III
Dražba pozemku č. p. 165, 517 61 Rokytnice v Orlických horách – [skrytý údaj]
Zastupitelstvo města bere na vědomí: informace soudního exekutora JUDr. Vladimíra
Plášila, LL.M., o oznámení vyhlášení dražby ve věci na vymožení pohledávky, proti
povinnému [skrytý údaj] , prodejem v dražbě budovy občanské vybavenosti čp. 165 na
pozemku st. č. 326 zastavěná plocha a nádvoří.
Zastupitelstvo města schvaluje: účast města Rokytnice v Orlických horách v dražbě budovy
občanské vybavenosti čp. 165 na pozemku st. č. 326 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k. ú.
Rokytnice v Orlických horách, vlastníka povinnému [skrytý údaj] , zapsaném na LV číslo
1073 pro obec a k. ú. Rokytnice v Orlických horách.
Hlasování o návrhu 14 pro, 0 proti, 0 zdržel.
Usnesení č. ZM/16/295/2017/III
Převod pozemku a zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 679/4 v k. ú. Panské Pole –
[skrytý údaj]
Zastupitelstvo města bere na vědomí: opakovanou žádost [skrytý údaj] o prodej části
pozemku 679/4 v k. ú. Panské Pole.
Zastupitelstvo města schvaluje: uzavřít kupní smlouvu a smlouvu o zřízení služebnosti
stezky a cesty, kterou Město odprodá [skrytý údaj] pozemek nově odměřen parc. č. 679/42
trvalý travní porost o výměře 154 m2 v obci Rokytnice v Orlických horách a katastrálním
území Panské Pole za kupní cenu celkem 9.630,- Kč, kterou bude zároveň ve prospěch
[skrytý údaj] zřízeno za jednorázovou úhradu 1.000,- Kč právo služebnosti cesty a stezky
k části pozemku dle GP číslo 175-9/2014 zhotovitele Petry Červinkové, Hláska 36, 516 01
Rychnov nad Kněžnou. Kupující uhradí cenu geometrického plánu a správní poplatek za
vklad do katastru nemovitostí.
Hlasování o návrhu 13 pro, 0 proti, 1 zdržel.
Jednání ukončeno: v 19:50 hodin
Petr Hudousek – starosta

Petr Mareš - místostarosta
Ověřovatelé:
Ing. Šárka Rozsívalová
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Bc. Petr Buchal

Petr Fric

Zapsala: Veronika Vošlajerová

č.j.: MEUROK/383/2017/Voš
Počet listů: 5
Počet příloh: 16 /listů: 69
Spis. znak: 101.2.1 - A/10
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