Zápis č.4 z jednání rady městyse Rokytnice nad Rokytnou 26.ledna 2011 v 17:00 v kanceláři starosty
Přítomni: Herbrych, Špaček, Šulc, Nováček
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Otevření nabídek pro pronájem rybníka Nad koupalištěm
Seznámení s nabídkou firmy Velebný a Fam pro zhotovení obecního praporu
Upřesnění zpracovávání žádostí o dotace
Výběr firem pro podání nabídky na přístavbu výtahu k ZS
Diskuse k organizaci oslav výročí v roce 2011

1. Starosta zahájil jednání rady a konstatoval, že se sešla v počtu usnášeníschopném.
2. Rada provedla otevření obálek s nabídkami pro pronájem rybníka Nad koupalištěm. Nabídky
předložili:
 Jiří Dušek, Mrákotín 137
 Miroslav Šafránek, Ivoš Dlouhý a Antonín Chromý, Rokytnice
 Moravský rybářský svaz, MO Třebíč
Vyhodnocení nabídek proběhne nejpozději do konce února 2011.
Rada bere na vědomí

3. Starosta seznámil radu s nabídkou Firmy Velebný a Fam na zhotovení praporu městyse,
případně jeho znaku. Uvažuje se v provedení samet s plnou výšivkou. Starosta připraví do
příštího jednání rady kompletní soupis požadovaných prvků s vyčíslením ceny a poté bude
rozhodnuto o dalším postupu.
Rada bere na vědomí

4. Vzhledem k předpokládanému plnění rozpočtových příjmů v roce 2011 rada upustila od
podání žádosti o dotaci na rozšíření dětského hřiště z programu MMR ČR. Rovněž bylo pro
nejbližší výzvu SFŽP o poskytnutí dotace na zateplení objektu radnice upuštěno od podání
žádosti z důvodu nízkého podílu dotačních prostředků (max 30% nákladů). Nově byla podána
žádost o dotaci z Nadace ČEZ pro vybudování víceúčelového hřiště na školní zahradě.
Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

5. Rada projednala výběr firem pro předložení nabídky ceny přístavby výtahu ke zdravotnímu
středisku. Osloveny budou tyto firmy:
Uchytil, s.r.o., K Terminálu 7, 602 00 Brno
DAHOSTAV s.r.o., Znojemská 80, 586 01 Jihlava
In-stav spol. s r.o., Průmyslová 161, 674 01 Třebíč
Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

6. V tomto bodě byla diskutována problematika organizování oslav akcí a výročí, připadajících
na tento rok. V této chvíli je třeba se zaměřit především na organizaci setkání rodáků a 150.
výročí školy. Pro tuto první část, která proběhne 11.června 2011 je třeba stanovit rozsah a
průběh oslav. Předpokládá se, že jednou z hlavních součástí by mělo být i žehnání obecních
symbolů – praporu a znaku. Příští schůzku (9.2. 2011) se bude rada zabývat podrobněji
organizací těchto oslav.
Rada bere na vědomí

Jednání rady bylo ukončeno v 19:00.

Zapsal Josef Herbrych, starosta

