Zápis č.1 z jednání rady městyse Rokytnice nad Rokytnou 12.listopadu 2010 v 17:00 v kanceláři
starosty
Přítomni: Herbrych, Špaček, Šulc, Nováček

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Projednání žádosti rybářského svazu o zarybnění rybníka
Informace ke zpracování studie přístavby MŠ
Vyúčtování akce TJ Sokol – Poznej svůj kraj
Upřesnění podmínek pro výzvu k předkládání projektů veřejně prospěšných akcí
Požadavek pí Sýkorové na uhrazení nákladů opravy plynového kotle
Různé

1. Starosta zahájil jednání rady a konstatoval, že se sešla v počtu usnášeníschopném.
2. Rada projednala žádost MRS MO Třebíč o zarybnění rybníka nad koupalištěm, přestože
k 31.12.2010 je vypovězena nájemní smlouva s touto organizací. Tuto žádost odůvodňují
potřebou rybářského využívání tohoto rybníka do doby, než bude znám jeho nový nájemce.
Dále žádá o přehodnocení výpovědi k uvedenému rybníku, protože nadále mají zájem na
něm hospodařit. Rada městyse v této věci rozhodla takto:
a) Povoluje MRS MO Třebíč provedení zarybnění rybníka za účelem zachování jeho funkce
do doby vyřešení nového nájemce tohoto rybníka, nejpozději však do 30.6.2011.
b) Rada připraví do příštího jednání návrh kritérií pro vyhlášení výběrového řízení na
nájemce tohoto rybníka
c) Členové rady zjistí podmínky pronájmů rybníků v okolí pro upřesnění vlastních
výběrových podmínek.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
3. Starosta informoval členy rady o prodlení ve zpracovávání studie MŠ projekční firmou CUBE
s.r.o. Třebíč. O tomto prodlení a ujištění o dokončení zakázky nejpozději do konce roku byl
starosta informován jednatelem firmy Milanem Melicharem telefonicky 11.září 2010.
Rada bere na vědomí.
4. TJ Sokol předložila vyúčtování finanční podpory na akci Poznej lépe svůj kraj ve výši 2225,- Kč.
Tato akce byla schválena usnesením z června 2010 (viz usnesení+příloha). Zde je však rovněž
uvedeno, že podmínkou přiznání podpory je vypracování prezentace o účelnosti podpory akcí
podobného charakteru a její předložení zastupitelstvu městyse. Přiznání podpory tedy lze
provést po splnění této podmínky.
Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

5. V souladu se Směrnicemi, kterými se stanoví Pravidla pro poskytování finanční podpory
prospěšným projektům vyhlašuje rada městyse další kolo výzvy pro předkládání projektů do
tohoto grantového programu pro rok 2011. Příjem žádostí proběhne v termínu do
15.12.2010. Přijímány budou žádosti v těchto oblastech:
a)Pravidelná soutěžní činnost
b)Materiálně technické vybavení pro volný čas
c)Společenské, kulturní a vzdělávací aktivity
d)Sportovní aktivity
Podporovány budou pouze akce pořádané na území městyse Rokytnice nad Rokytnou.
Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

6. Nájemce bytu „A“ v bytovém domě č.p. 205 vznesl dotaz na možnou úhradu nákladů
spojených s opakovanou opravou plynového kotle po záruční době. Dle sdělení servisního
pracovníka bylo poškození kotle způsobeno nesprávným provedením odtahu spalin tohoto
kotle. Přestože záruční lhůta těchto prací uplynula, zaslal starosta dopis dodavatelské firmě,
v němž argumentuje možností objevení skryté vady, která se projevila až po záruční lhůtě.
Rada se usnesla, že v případě, kdy bude prokázáno poškození kotle vinou špatného provedení
práce, budou tyto náklady na opravu vymáhány na dodavatelské firmě. V opačném případě
však bude postupováno podle nájemní smlouvy a § 687 Občanského zákoníku a § 5 Nařízení
vlády č. 258/1995, kde se stanoví, že povinnost hradit drobné opravy v bytě je na straně
nájemce.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0

Jednání rady bylo ukončeno v 19:00.
Příští termín jednání rady je stanoven na 24.listopadu 2010 v 17:00.

Zapsal Josef Herbrych, starosta

