Zápis č.19 z jednání rady městyse Rokytnice nad Rokytnou 7.března 2012 v 18:00 v kanceláři
starosty
Přítomni: Herbrych, ing. Václavková, Špaček, Šulc, Nováček
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení
Zadání výběru výstavby sítí Za Sitonou
Projednání podání grantů
Projednání souhlasu s užitím znaku
Vyvěšení moravské vlajky 5.7.2012
Projednání pronájmu pozemku a přístřešku na koupališti pro Rokytnáfest 2012
VPP
POVV – opravy komunikací
Doplnění hnízd místního rozhlasu
Pořízení ÚPD

1. Starosta zahájil jednání rady a konstatoval, že se sešla v počtu usnášeníschopném.
2. Starosta seznámil členy rady s provedeným průzkumem předpokládaných nákladů stavby IS
Za Sitonou. Rada se usnesla na vyhlášení výběrového řízení pro dodavatele kompletní stavby
IS včetně komunikace.
Pro 5
Proti 0
Zdržel se 0
3. Starosta seznámil přítomné s možnostmi podání žádostí o granty z Fondu Vysočiny. Jedná se
zejména o program „Naše školka 2012“, ze kterého je zájem financovat rekonstrukci
sociálního zařízení MŠ. Pro tuto žádost probíhá shromažďování podkladů ve spolupráci s Ing.
Stanislavem Štorkem. Dále je to program „Jednorázové akce“, jehož využití posoudí ev.
žádost podá výbor vedený Mgr. Janou Štefánkovou. Dalším programem, prostřednictvím
jehož se bude žádat o podporu je „Sportoviště 2012“, kde se uvažuje o výměně oplocení na
koupališti v provedení poplastovaného pletiva. Souběžně s touto žádostí bude zpracována
žádost v rámci MAS Podhorácko (bude-li v této oblasti vyhlášena fiše) pro výměnu oplocení
za plotové díly z kvalitnějšího materiálu a stavební úpravu stávajících převlékáren na
koupališti. V obou případech se rada shodla na koordinování rekonstrukce oplocení s 1.SK
Rokytnice.
Pro 5
Proti 0
Zdržel se 0
4. Rada projednala žádost firmy AKTIV Opava s.r.o. o souhlas s používáním znaku za účelem
vytvoření nové sběratelské kolekce. Rada tento souhlas udílí.
Pro 5
Proti 0
Zdržel se 0
5.

Rada projednala žádost Moravské národní obce o vyvěšení moravské vlajky dne 5.7.2012.
Rada toto nedoporučuje.
Pro 1 (Herbrych
Proti 2 (Ing. Václavková, Nováček)
Zdržel se 2 (Šulc, Špaček)

6. 1.SK Rokytnice doložil souhlas současného nájemce krytého přístřešku na koupališti, pana
Mariana Vahiĺy s jeho pronájmem po dobu konání festivalu Rokytnáfest 2012. Rada městyse

schvaluje tedy bezúplatný pronájem pozemku na koupališti (hasičská dráha) a parketu
s přístřeškem po dobu příprava konání festivalu. Pro pronájem platí podmínky shodné
s minulým ročníkem.
Pro 5
Proti 0
Zdržel se 0
7. Počet pracovníků přijatých na VPP se bude odvíjet od podmínek dotace ze strany Úřadu
práce. Budou-li tyto podmínky shodné s uplynulými roky, předpokládá se přijetí 4-5 osob.
Pro 5
Proti 0
Zdržel se 0
8. V letošním roce bude v rámci POVV provedena oprava komunikací. Jedná se o částku cca do
250 tis.Kč a tyto opravy tedy budou spíše lokální. Vzhledem k poškození a míře využívání
silnice se předpokládá oprava ve směru hřbitov-Dvůr-bytovky a Chalupy. Rovněž se provedou
lokální vysprávky Za humny.
Pro 5
Proti 0
Zdržel se 0
9. V rámci zapojení obce do projektu města Třebíč pro protipovodňová opatření se rýsuje
možnost pořízení doplnění hnízd bezdrátového rozhlasu v rámci systému včasné výstrahy.
Jedná se zejména o místa: Za humny, Dolní Dražka, koupaliště, sokolovna, staré hřiště. Další
místa je nutno upřesnit. Po konzultaci s odbornou firmou a zjištění možností bude
projednáno připojení se k projektu.
Rada bere na vědomí

10. Vzhledem k zákonné povinnosti pořízení nového územního plánu městyse do roku 2015 a
časové náročnosti těchto prací doporučuje rada zastupitelstvu schválení záměru pořízení
nové ÚPD.
Pro 5
Proti 0
Zdržel se 0
Jednání rady bylo ukončeno v 20:00

Zapsal Josef Herbrych, starosta

