Zápis č.7 z jednání rady městyse Rokytnice nad Rokytnou 23.března 2011 v 17:00 v kanceláři
starosty
Přítomni: Herbrych, Špaček, Šulc, Nováček ,Ing. Václavková
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Projednání podmínek pro zadání publikace o obci
Projednání žádostí pracovníků o VPP
Seznámení s využitím nevyužívaných prostor Českou poštou
Seznámení s konceptem studie přístavby MŠ
Diskuse k řešení potřeb internetových stránek městyse
Seznámení se stavem jednání s MRS o předání rybníka a jeho vynětí z rybářského revíru
Informace k průběhu zajištění síťování Za Sitonou

1. Starosta zahájil jednání rady a konstatoval, že se sešla v počtu usnášeníschopném.
2. Zástupce firmy F.R.Z. s.r.o. pan Růžek informoval členy rady o podmínkách vydání knihy o
obci. Dle sdělení pana Růžka je firma schopna zajistit v součinnosti s obcí vydání knihy
v termínu do 9.4.2011. Zástupci obce zajistí dostatečný počet podkladů – fotografie +
textovou část. Na základě předložených informací, předložených vzorků vydaných knih a
cenových relací rada schvaluje vydání publikace v rozsahu 96 stran a nákladu 500 ks.
Předpokládaná cena je cca 157 000, - Kč. Část této částky bude uhrazena prostřednictvím
případných dotací a přímým prodejem knihy.
Pro 5
Proti 0
Zdržel se 0
3. Starosta seznámil radu s podanými žádostmi o VPP. Žádost podali tito pracovníci: Pavel
Bartík, František Veleba, František Hobza, Jan Souček, Jaromír Ježek, Ludmila Janoušková,
Anna Opršalová, Pavla Kubová, Stanislav Carda, Jaroslav Russmann, Zdeňka SvobodováJaníková. Rada navrhuje přijetí těchto pracovníků: Pavel Bartík, Jan Souček, František Hobza,
Ludmila Janoušková, Anna Opršalová.
Pro 5
4.

Proti 0

Zdržel se 0

V souvislosti se stavbou výtahu k ZS starosta informoval o uvolnění části prostorů užívaných
Českou poštou. Tato uvolněná část bude použita pro potřeby šatny a zázemí JSDHO. Práce na
těchto prostorách budou prováděny v průběhu poloviny měsíce dubna.
Pro 5
Proti 0
Zdržel se 0
5. Starosta seznámil přítomné s konceptem studie přístavby MŠ. Koncept nabízí možnost
pořízení klasické zděné stavby nebo použití kontejnerového systému. Dále je možno řešit
v podobě přízemní nebo s využitelným podkrovím. Rada bere na vědomí koncept studie.
Pro 5
Proti 0
Zdržel se 0
6. Rada projednala a uložila Martinu Špačkovi dořešení redakčního systému úřední desky
webových stránek a zlepšení systému vkládání fotografií a internetové stránky.

7. Starosta informoval radu o nadcházejícím setkání se zástupci MRS a novými nájemci rybníka
nad koupalištěm o termínu předání předmětu pronájmu. Městys Rokytnice trvá na termínu
předání k 30.6. 2011, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
Rada bere na vědomí
8. Starosta informoval radu o dalším průběhu síťování pozemků Za Sitonou: v současné době se
zpracovává projekt pro SP, 6.dubna proběhne jednání s firmou E-ON o přeložení VN a
provedení sítí NN.
Rada bere na vědomí.
Jednání rady bylo ukončeno v 19:30.

Zapsal Josef Herbrych, starosta

