Zápis č.21 z jednání rady městyse Rokytnice nad Rokytnou 11.dubna 2012 v 18:00 v kanceláři
starosty
Přítomni: Herbrych, Špaček, Šulc, Nováček
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace ze SFŽP
Informace k VPP
Informace o podaných žádostech o dotace
Seznam prací a úprav k provedení
Návrh financování spol. a sportovních organizací
Informace o dopisu senátora Jonáše
Závěr

1. Starosta zahájil jednání rady a konstatoval, že se sešla v počtu usnášeníschopném.
2. Starosta seznámil členy rady se Smlouvou č. 11087544 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ze dne 4.4.
2012. Poté vyzval přítomné k hlasování o schválení přijetí dotace dle této smlouvy.
Pro 4
Proti 0
Zdržel se 0
Přijetí dotace bylo schváleno všemi čtyřmi přítomnými členy pětičlenné rady.
3. Starosta seznámil přítomné s vyhlášením přijímání žádostí o zaměstnání na VPP. Tato lhůta
je stanovena do 20.4.2012, žadatelé musí splňovat podmínku alespoň pětiměsíční registrace
na Úřadu práce. O přijetí zaměstnanců poté rozhodne rada na základě podmínek
stanovených ÚP.
Rada bere na vědomí
4. Starosta seznámil členy rady s podanými žádostmi o dotace. Jedná se o stavební úpravy
sociálního zařízení v MŠ, opravu oplocení koupaliště, pořádání Vánočních trhů a POVV na rok
2012. Dále se uvažuje o podání žádosti z MAS Podhorácko na oplocení koupaliště a opravu
převlékáren.
Rada bere na vědomí
5. Rada projednal seznam prací, jejich realizace či příprava by měla proběhnout v letošním roce:
Úprava okolí školy
Chodník od Nováčkových – za rohem
Prodloužení kanalizace – Kružík - Dolák
Odstranění oplocení na koupališti
Vyrovnání (vysvahování) terénu u fotbalového hřiště
Provedení propustku pod cestou na staré hřiště – parkoviště?
Provedení propustku pod silnicí na Březovou
ZEĎ NA HŘBITOVĚ – vypracovat posudek, resp. projekt

6. Rada projednala a navrhuje zastupitelstvu projednání nového způsobu poskytování příspěvků
organizacím ve vztahu k počtu členů a počtu aktivních závodníků dle přílohy. Zároveň
navrhuje jednání s představiteli organizací ve středu 18.4.2012 za účelem projednání této
problematiky.
Pro 4
Proti 0
Zdržel se 0
7. Starosta seznámil členy rady s dopisem senátora Jonáše s nabídkou senátorského dne. Toto
bude dále postoupeno zastupitelstvu.
Rada bere na vědomí

Jednání rady bylo ukončeno v 19:45

Zapsal Josef Herbrych, starosta

