Zápis č.8 z jednání rady městyse Rokytnice nad Rokytnou 27.dubna 2011 v 17:00 v kanceláři
starosty
Přítomni: Herbrych, Špaček, Šulc, Nováček ,Ing. Václavková
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Projednání rozsahu stavebních úprav u školy
Cenová nabídka na opravu silnice Horní Dražka
Příprava čarodějnic
Příprava setkání rodáků

1. Starosta zahájil jednání rady a konstatoval, že se sešla v počtu usnášeníschopném.
2. Radou městyse bylo projednáno a schváleno, že v rámci provádění stavebních úprav okolí
školy bude proveden betonový zavěšený sokl a opraven chodník přiléhající ke školní zahradě.
Pro 5
Proti 0
Zdržel se 0
3. Firma Colas předložila cenovou nabídku na provedení asfaltobetonového povrchu v ulici
Horní Dražka a Tindlák. Cenová nabídka je ve výši 670 tis. Kč. V souvislosti se stávající
finanční situací a financováním akcí akutnější potřeby bude k rozsahu a způsobu opravy
zaujato stanovisko ve druhé půli roku podle výsledků hospodaření.
Pro 5

Proti 0

Zdržel se 0

4. Tak jako každoročně i letos bude členy zastupitelstva připravena hranice pro pálení
čarodějnic. Bude použito dřevo z obecního lesa, sraz zastupitelů 30.4. v 16:00 hodin.
Občerstvení zajišťuje Tělocvičná jednota Sokol.
Pro 5
Proti 0
Zdržel se 0
5. Pro zajištění Setkání rodáků a Dne obce je navržen následující program:
Prezence

13:00

sokolovna

Žehnání symbolů městyse

14:00

Kostel

Projev starosty, vystoupení dětí ZŠ……

do 15:00

sokolská zahrada

Občerstvení

15:00-16:00

sokolovna

Vystoupení dechové hudby HORANÉ

16:00-18:00

sokolská zahrada

Průvod na sokolskou zahradu

Od 20:00 taneční zábava se skupinou ONKELS
Doprovodný program:
Videoprojekce s fotografiemi
Výstavky a prohlídky ZŠ, hasičárny, budovy úřadu
Pro dodávku občerstvení oslovit p. Mariana Vahiľu pro předložení cenové nabídky.
Pan Martin Špaček vypracuje návrh trasy a časového rozvrhu koňské dopravy během této akce.

V rámci prohlídek bude umožněna návštěva HKD – domluveno s p. Chromým
Zajištění pódia – Pavel Schütz - Martin Špaček
Finální podoba přebalu publikace o obci se schvaluje v barvě bledě modré.

Pro 5

Proti 0

Zdržel se 0

Jednání rady bylo ukončeno v 19:30.

Zapsal Josef Herbrych, starosta

