Zápis ze 12.zasedání zastupitelstva obce Rymice,konaného
dne 8. října 2007 v zasedací místnosti obecního úřadu Rymice

Začátek : 17.30 hodin

Ukončení : 20.00 hodin

Účast : členové zastupitelstva - 8 ( Ladislav Plhal omluven)
občané - 1

Program :
1. Úvod
2. Jmenování zapisovatele, určení ověřovatelů zápisů
3. Usnesení zastupitelstva č.7 z 11. zasedání ze dne 5.9. 2007
4. Schválení programu zasedání
5. Prodej a koupě pozemků
6. Návrh jednacího řádu
7. Oprava střechy na budově O.ú
8. Různé
9. Diskuze
10.Závěr

Ad1) Starosta obce pan Josef Fuksa zahájil zasedání a přivítal všechny přítomné.
Ad2) Starosta obce jmenoval zapisovatelem dnešního zasedání Ing. Martina Bartíka a navrhl, aby
zápis ověřili p.Vlastimil Kolařík a Ing. Svatopluk Procházka . Návrh byl schválen všemi hlasy.
Ad3) Starosta obce přečetl zápis a usnesení č.7/2007 z minulého zasedání . Bylo schváleno bez
připomínek.
Ad4) Starosta obce přednesl program dnešního zasedání . Program byl bez připomínek schválen.
Ad5) Již na dřívějších zasedáních rozhodlo zastupitelstvo o přípravě stavebních parcel pro
výstavbu rodinných domků na Nivě. V současné době se přihlásili již 3 zájemci o koupi parcel.
Starosta obce proto navrhuje prodej těchto 3 pozemků pro výstavbu s p.č. 272/17 za částku
250 Kč/m2. Notářské poplatky a vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující.Zastupitelstvo
schvaluje všemi hlasy.
Obec Rymice má možnost od Zlínského kraje koupit pozemek p. č.257 k.ú. Rymice (zastavěná
plocha a nádvoří) za částku 2750 Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti, tzn. znalecký
posudek a vklad do katastru , hradí Obec Rymice.Jedná se o dvorek mezi prodejnou Agrodružstva a
tanečním areálem. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy.

Ad6) Starosta obce p. Josef Fuksa předložil ke schválení jednací řád zastupitelstva obce. Rymice.
Zastupitel p. Kukla František přednesl pozměňovací návrh. Zastupitelstvo rozhodlo, že připomínky
starosta zapracuje a jednací řád zastupitelstvo projedná na příštím zasedání.
Ad7) Brigáda na opravu střechy nad prodejnou Agrodružstva je naplánovaná na sobotu 13.10.2007.
Kdo ze zastupitelů a občanů může pomoci, nechť se dostaví.
Ad8) TJ Sokol Rymice žádá o finanční příspěvek na provoz fotbalových družstev ve výši 20 000,Kč. Zastupitelstvo schválilo tuto částku 5 hlasy. Finanční příspěvek je podmíněn brigádou na
opravě střechy ve škole.
Pohledávky za domovní odpad od občanů, kteří již nejsou hlášeni k trvalému pobytu v Rymicích,
se odepíší. Schváleno všemi hlasy.
Zastupitelstvo nařizuje starostovi obce, aby provedl změnu dopravního značení v části obce
„Hejnice“ a souhlasí , aby v této části obce byl silniční provoz obousměrný. Schváleno všemi hlasy.
Starosta navrhl rozpočtové opatření č.4/2007. V něm se jedná o navýšení položky „péče o vzhled
obcí“ o částku 44 000,- Kč. Jedná se o příspěvek Úřadu práce na pracovní místo veřejně
prospěšných prací. Opatření bylo schváleno všemi hlasy.
Ad9) Termín konání obecní zabíjačky se z důvodu konání hlavního honu přesunuje na sobotu
15.12.2007.
Obec Rymice obdržela v minulých dnech protokol o zkoušce měření hluku v mimopracovním
prostředí vypracovaný Zdravotním ústavem ve Zlíně. Měření bylo provedeno na žádost manželů
Křížových z č.p.51 v době hodové taneční zábavy konané v areálu Oú. Hladina hluku stanovená
zákonem byla překročena. S Obcí Rymice bylo tudíž zahájeno správní řízení, ve kterém hrozí obci
pokuta v řádů desítek tisíc korun. Pro obec to bude znamenat pravděpodobně konec pořádání
tanečních zábav a festivalu dechovek. Zastupitelstvo tímto manželům Křížovým „děkuje“.
Vl. Kolařík navrhuje zahrnout do příštího rozpočtu obce finanční částku na vybudování dopravního
značení křižovatek obecních komunikací u Vrublů a u Přívarů.
Ad10) Na závěr zasedání zastupitelstvo schválilo všemi hlasy předložené usnesení . Poté starosta
poděkoval přítomným a zasedání ve 20.00 ukončil.

Usnesení č. 8/2007 z 12. zasedání zastupitelstva obce Rymice konaného
dne 8. října 2007 v zasedací místnosti obecního úřadu Rymice
Zastupitelstvo obce v souladu se zákonem č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů
přijalo následující usnesení :
1) schválilo

- Prodej 3 pozemků p.č. 272/17pro bytovou výstavbu (Niva)
- Koupi pozemku p.č. 257 k.ů. Rymice
- Rozpočtové opatření č. 4/2007
- Finanční příspěvek TJ Sokol Rymice 20 000,- Kč
- Odepsání pohledávek za odpad od občanů, kteří již nemají trvalý pobyt v Rymicích
- Změnu dopravního značení v části Hejnice
2) neschválilo
-Jednací řád zastupitelstva Obce Rymice
3) vzalo na vědomí
-Protokol o měření hluku v době pořádání taneční zábavy v areálu OÚ

……………………………….
Josef Fuksa
starosta obce

…………………………………….
Ing. Martin Bartík
místostarosta obce

Ověřovatelé:
…………………….
Vlastimil Kolařík

Zapsal : Ing. Martin Bartík

….……………………….
Ing. Svatopluk Procházka

