Zápis z jednání rady konaného dne 24.listopadu 2010 od 17:00 v kanceláři starosty

Přítomni: Ing. Věra Václavková, Martin Špaček, Radek Šulc, Petr Nováček, Josef Herbrych

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Seznámení s událostmi od posledního jednání rady městyse
Kontrola úkolů z minulého jednání
Projednání podmínek výzvy pro pronájem rybníka nad koupalištěm
Projednání působnosti členů rady
Různé

Ad1) Starosta informoval členy rady o krádeži měděných svodů na budově školy, ke které došlo
zřejmě v noci ze 17. na 18.listopad. Bylo zcizeno cca 11 m svodů, událost byla nahlášena Policii ČR,
oprava bude provedena v materiálu z eloxovaného plechu aby se napříště snížila možnost jejich
opětovného zcizení. Dále byli členové rady seznámeni s výsledkem proběhlého předauditu
hospodaření za rok 2010, který neshledal žádné závady. V tomto týdnu rovněž proběhla kontrola na
čerpání dotací Krajem Vysočina na kanalizaci a ČOV a taktéž nebylo shledáno žádných nedostatků.
Starosta informoval členy rady i o stavu přípravy realizace vodovodního přivaděče z Heraltic do
Čáslavic. Přítomní byli seznámeni se současnou situací, kdy projekt počítá do této fáze se zapojením
tří obcí – Rokytnice, Římova a Čáslavic. V souvislosti se souběžnou snahou obcí Chlístov, Markvartice
a Čechočovice o vybudování čistíren odpadních vod a vodovodů v uvedených obcích a jejich
připojením na tento přivaděč, bylo při jednání na svazku VAK dohodnuto, že bude připravena a
projednána smlouva, řešící podíl i těchto obcí na plánovaném přivaděči. Přípravou smlouvy byl
pověřen Josef Herbrych.
Rada bere na vědomí
Ad2) Starosta informoval radu, že od minulého jednání nedostal odpověď od firmy Pozemstav Třebíč,
s.r.o. ohledně možného vadného provedení odkouření plynového kotle v bytě „A“ v domě č. 205.
Bude provedena urgence případně osobní intervence starosty – do příští schůze rady.
Rada bere na vědomí
Ad3) Rada se dále zabývala problematikou zveřejnění podmínek pro vyhlášení výběrového řízení na
pronájem rybníka nad koupalištěm. Bylo dohodnuto, že rohodujícím kritériem bude cena pronájmu
(min. 3500,- Kč/rok). Zájemci doloží zpracovaný záměr využití pronajímaného rybníka. Dále budou
do výzvy zapracovány zejména tyto podmínky:
-

Bude respektován současný stav s nakládáním s vodou v rybníce pro jiné účely (závlaha
fotbalového hřiště, zásobování hasičského cvičiště vodou)
Bude udržován pořádek v okolí rybníka. Vyřezávání a prořezávání dřevin a křovin bude
prováděno pouze po souhlasu obce.
Bude prováděna běžná údržba výpustného a přepadového zařízení rybníka a opravy
technicko-bezpečnostního charakteru.

-

Rybník bude sloužit k chovu ryb sportovnímu rybolovu a nadále plnit funkci sportovní a
rekreační
- Bude provozována pouze činnost v souladu s platnou legislativou na úseku ochrany životního
prostředí a rybářství.
Návrh výzvy připraví starosta do příští schůze rady.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Ad4) Rada dále projednala oblast působnosti jednotlivých členů rady. Ing. Věra Václavková bude i
nadále zajišťovat monitoring života v obci v návaznosti na vedení kroniky a zajišťování náplně jejích
příloh, zajišťování dokumentování pořádaných akcí a přípravu Zpravodaje. Do působnosti Petra
Nováčka spadá problematika požární bezpečnosti obce, sledování rizik, potřeby a vybavení JSDHO.
Radek Šulc má na starosti koordinaci činnosti a komunikaci s jednotlivými společenskými a
sportovními organizacemi v obci. Do působnosti Martina Špačka bude spadat zejména oblast
medializace obce (internetové stránky).
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:
0
Ad5) Rada dále projednala ústní žádost majitele prodejny stavebnin č.p. 151 o poskytnutí
nepotřebného zbytku střešní krytiny pro provedení oprav této budovy. Vzhledem k tomu, že se jedná
o množství a typ pro potřeby obce nepotřebný, schvaluje rada její poskytnutí za vyklizení a odvoz
z obecní stodoly.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:
0
Tradiční vánoční dostaveníčko proběhne ve středu 22.12.2010 (čas bude upřesněn). Rada souhlasí
s poskytnutím občerstvení (večeře) po vystoupení členům dechové hudby v pohostinství u paní
Sýkorové.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:
0
Rada městyse projednala a schválila rozpočtová opatření č. 516, 517, 518.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:
0
V souvislosti s prodejem kina je nutno dořešit odstranění vybavení promítací kabiny. Starosta se
zaměstnancem obce během začátku příštího týdne zjistí, kolik osob bude zapotřebí pro demontáž a
odstěhování zejména promítacích strojů a v pátek 3.12. se provede kompletní vyklizení promítací
kabiny. Čas a počet osob upřesní starosta.
Bude provedena oprava a úprava vánočních ozdob, umísťovaných na sloupy VO tak, aby jejich
instalace proběhla nejpozději v týdnu od 6.prosince. Zodpovídá Josef Herbrych a Petr Nováček.
Pro každoroční výstup na Mařenku byl pro letošní rok zvolen termín 29.prosince ve 12:00 na vrcholu.
Rada bere na vědomí
Zapsal Josef Herbrych dne 25.11.2010

………………………………………………………….
Ing. Věra Václavková, místostarostka

………………………………………………………….
Josef Herbrych, starosta

