Zápis č.9 z jednání rady městyse Rokytnice nad Rokytnou 18.května 2011 v 17:00 v kanceláři
starosty
Přítomni: Herbrych, Ing. Václavková, Špaček, Šulc, Nováček
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Projednání smlouvy mezi 1.SK a Městysem Rokytnice nad Rokytnou
Informace k sdružení plynofikace Kojeticka
Informace k financování rozhledny na Mařence
Informace o činnosti úřadu

1. Starosta zahájil jednání rady a konstatoval, že se sešla v počtu usnášeníschopném.
2. Radou projednala žádost 1.SK Rokytnice o pronájem pozemku na koupališti za účelem
pořádání hudebního festivalu Rokytnáfest. Rada schválila bezplatný pronájem s podmínkou,
že po konání akce bude pozemek uveden do původního stavu.
Pro 4
Proti 0
Zdržel se 1 (Šulc)
3. Starosta informoval radu o stavu jednání s RWE o možnosti odprodání STL plynového vedení
sdružením Plynofikace Kojeticka. V současné době je žádost na straně RWE a probíhá její
administrace.
Rada bere na vědomí
4.

Vzhledem k tomu, že žádost MPM uspěla ve výzvě z ROP o dotaci pro výstavbu rozhledny na
Mařence a byla podpořena částkou 3 mil. Kč, je třeba dále zajistit zbývající prostředky (cca
3,5 mil. Kč.). Předpokládá se, že část peněz se podaří sehnat formou sbírky a zbývající část
bude nutno hradit formou úvěru. Za předpokladu, kdy počítáme se zapojením dotačních
finančních prostředků, se zatížení jednotlivých členských obcí pohybuje cca na 1000,- Kč na
jednoho obyvatele. Rada městyse doporučuje zastupitelstvu schválení spolufinancování
tohoto projektu formou úveru s dobou splatnosti cca 5 let.
Pro 5
Proti 0
Zdržel se 0
5. Starosta seznámil radu s činností úřadu za poslední období:
Ministerstvo ŽP zamítlo odvolání MRS k termínu předání rybníka nad koupalištěm a potvrdilo
tak původně stanovený termín 1.8. 2011.
Firma E-ON předložila smlouvy k provedení přeložky VN v lokalitě Za Sitonou. Předpokládaná
cena je cca 2,1 mil. Kč.
Pracovníky na VPP byly zahájeny práce na ohradní zdi u školy a na úpravě vnitřních prostor
pošty za účelem vytvoření šatny pro JSDHO.
Rada bere na vědomí.
Jednání rady bylo ukončeno v 19:00.

Zapsal Josef Herbrych, starosta

