Zápis č. 4 ze schůze Zastupitelstva obce Rokytňany,
která se konala dne 22.2.2019
Přítomni:
Občané

M. Hrušová, B.Hanuš, , J.Chaloupecká, R.Kvapil, J.Sacherová,M.Jílková,R.Calvitti
M.Kužel

Program

1. Kontrola plnění úkolů z minulé schůze
2.
3.
4.
5.

Zpráva starostky o vyřízené korespondenci
Diskuse
Usnesení
Závěr

Schůzi zahájila v 17.00 hod a přítomné uvítala starostka M. Hrušová. Návrh programu byl schválen
všemi přítomnými členy OZ. Ověřovatelem zápisu schválen R.Kvapil

1) Kontrola plnění úkolů z minulé schůze


Starostka informovala o stavu příprav na stavbu vodovodu. V současné době probíhají složitá
jednání o financování akce. Problém je v tom, že se příslušným orgánům zdá projekt na
vodovod drahý s ohledem na počet občanů trvale hlášených v obci.Pan radní Klíma
z Krajského úřadu si vyžádal hydrogeologický průzkum a rozbor kvality vody z jednoho
soukromého vrtu v Dolních Rokytňanech – důvodem bylo to, zda by se nedal hledat pramen
zde a ušetřilo by se za přívod z Dětenic. Rozbor vody však dokázal, že i ve vrtu je spodní
voda kontaminovaná – vysoce překročeny hodnoty např. konduktivita, sírany, vápník,
hořčík,sodík, bor, arsen atd.Starostka oslovila dopisem hejtmana kraje, náměstka ministra
zemědělství, senátory pány Červíčka a Czernína a předsedu vlády ing.Babiše/dopis je přílohou
zápisu/. Reagoval telefonicky p.Červíček s tím, že se bude snažit pomoci a náměstek ministra
zemědělství ing. Kendík, který přislíbil možnost podání nové žádosti o dotaci i mimo termín.
Také se telefonicky ozval pan senátor Czernin. Jiná odezva zatím nebyla. Proběhlo jednání
mezi obcí a Správou a údržbou silnic HK ohledně koordinace výstavby vodovodu a
rekonstrukcí silnice, která by měla začít 13.5.2019. Zároveň byl zadán znalecký posudek na
cenu projektu. Hlavní problém je přívod z Dětenice a stavba automatické tlakové stanice – to
celý projekt prodražuje, jenže vzhledem k nedostatku vody a jejímu špatnému složení se
situace nedá jinak řešit. Starostka předjednala úvěr u Komerční banky – maximální možnost
10 mil.Kč na 20 let. I přes nevyjasněnost financování nelze ztrácet čas /s ohledem na silnici/ a
proto je připravováno a do konce února bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele –
provede Stavební poradna s.r.o – Hlasováno – 7 pro / Starostka po vypsání výběrového řízení
bude jednat znovu s p.radním Klímou a náměstkem ministra zemědělství ing Kendíkem.



Starostka oslovila DSO Mariánská zahrada s žádostí o příspěvek na zamýšlenou stavbu
pergoly – bylo jí ze strany MZ sděleno, že příspěvek neposkytnou.



Inventura obce je hotová, v současné době se zpracovávají zápisy.



Starostka poděkovala R.Kvapilovi a R.Calvittimu za vytvoření místa pro skladování techniky
na sekání trávy a dalšího nářadí

,
2) Zpráva starostky o vyřízené korespondenci

 Seznámení s povolením čističky odpadních vod – p.Slavík
 Oznámení o rekonstrukci objektu v DR 14 – p.Vecková – po skončení bude cesta
uvedena do původního stavu
 Stavba manž.|Kubištovi – schváleno věcné břemeno pro vedení el.energie Hlasováno
– 7 pro.
 Podána zpráva policie Kopidlno o stavu veř.pořádku v obci za rok 2018 – jeden
přestupek proti obč.soužití a krádež vozudla Trabant.
 Projednáno rozpočtové opatření č.1 – Hlasováno – 7 pro
3) Různé

Byla projednána stavba pergoly. Starostka oslovila odbornou firmu – cena by byla 200 tis.Kč
což je pro obec neúnosné. Proto bylo rozhodnuto postavit pergolu vlastními silami – zde by
cena materiálu byla cca 50 tis.Kč. Je nutno projednat se stavebním úřadem v Libání.
Garantem stavby byl stanoven p.Kvapil. O stavbě Hlasováno – 7 pro
Byly domluveny termíny dětských akci – dětský den 15.6.2019 a rozloučení s prázdninami
31.8.2019.
Projednána příprava dětského karnevalu
4) Diskuze

- podán podnět na jednání s panem Martinem Goby ohledně uvedení cesty a veř.
prostranství do původního stavu
- projednán stav místních komunikací po zimě. Bude navezen materiál na opravu.
Výhledově je také nutno počítat se zpevněním cesty mezi nemovitosti p.Kadeřábka a
mostkem na Borečov

USNESENÍ
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Zprávu starostky o vyřízené korespondenci

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1)
2)
3)
4)

Rozpočtové opatření č.1
Příkazní smlouvu se Stavební poradnou s.r.o. Průběžná 2521/48, České Budějovice
Smlouvu o věcném břemenu – vedení elenergie parc.č. 8/3 v k.ú. DR
Stavbu pergoly na hřišti

Zastupitelstvo obce ukládá
1. Pokračovat v jednáních o vodovodu – M.Hrušová
2. Projednat se stav.úřadem stavbu pergoly – M.Hrušová
3. Provést přípravu stavby pergoly – R.Kvapil
4. Připravit údržbu cest – B.Hanuš
5.Průběžně provádět úklid v obci, připravit veřejnou brigádu. – všichni
Schváleno – 6 pro návrh
Starostka poděkovala přítomným za aktivní účast . Schůze byla zakončena v 19.00 hod

Zapsala:
Ověřil:

