Zápis č.13 z jednání rady městyse Rokytnice nad Rokytnou 14.září 2011 v 17:00 v kanceláři starosty
Přítomni: Herbrych, Špaček, Šulc, Nováček ,
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Projednání žádosti Michaela Škrdly o provedení stavebních úprav v bytě nad MŠ
Informace ke stavu předání rybníka nad koupalištěm
Projednání pořádání setkání seniorů
Informace k dražbě nemovitosti p.č. 79/1
Projednání stavu sběrných míst recyklovatelných odpadů a jejich doplnění

1. Starosta zahájil jednání rady a konstatoval, že se sešla v počtu usnášeníschopném.
2. Starosta informoval přítomné o podané žádosti Michaela Škrdly, který chce v místnosti šatny
provést posunutí příčky do stávající ložnice. Rada povoluje provedení těchto úprav s tím, že
budou provedeny na náklady žadatele. Uvedené úpravy nemají žádný vliv na standardní
užívání bytu.
Pro 4
Proti 0
Zdržel se 0
3. Starosta informoval členy rady o situaci kolem předání rybníka nad koupalištěm. Přestože
k 1.8. 2011 byl tento rybník rozhodnutím KÚ vyjmut z rybářského revíru, nebylo doposud ze
strany MRS přistoupeno k předání rybníka. MRS nereaguje na zaslané písemné výzvy ani
e.mailovou poštu. Starostou byly předány podklady k této věci JUDr. Šárce Vítkové pro určení
dalšího postupu.
Rada bere na vědomí
4. Rada projednala organizaci letošního setkání seniorů. Vzhledem k ukončení činnosti kapely
SAX BAND je nutno zajistit novou hudbu.
Martin Špaček osloví kapelu Fantastic
z Moravského Krumlova. Předpokládaný termín setkání je začátek listopadu.
Pro 4
Proti 0
Zdržel se 0
5. Starosta seznámil přítomné se zněním dražební vyhlášky pro nemovitost na pozemku p.č.
79/1 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou (Ježkova chalupa). Nejnižší podání je stanoveno na
175000,- Kč. Rada doporučuje ZM schválit zúčastnění se této dražby s určením limitu pro
maximální nabídku cca 200 000,- Kč.
Pro 4
Proti 0
Zdržel se 0
6. Rada projednala nabídku bezplatného pronájmu kontejnerů na tříděný odpad a navrhuje
doplnění kontejnerů na plast u kina a vytvoření dvou nových kompletních míst na Dolních
Dražkách a v Nové ulici.
Pro 4
Proti 0
Zdržel se 0

Jednání rady bylo ukončeno v 19:00.

Zapsal Josef Herbrych, starosta

