Zápis č.22 z jednání rady městyse Rokytnice nad Rokytnou 16.května 2012 v 18:00 v kanceláři starosty
Přítomni: Herbrych, Nováček , Ing. Václavková, Špaček
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Projednání zadání oprav komunikací v rámci dotace POVV
Seznámení s dopisem HZS Kraje Vysočina k zařízení vyrozumění obyvatelstva
Projednání návrhu dohody o užívání veřejného pohřebiště s okolními obcemi
Projednání přijetí daru pro ZŠ
Diskuse k vyhlášení výběrového řízení na nájemce koupaliště a restaurace na koupališti

1. Starosta zahájil jednání rady a konstatoval, že se sešla v počtu usnášeníschopném.
2. Radou městyse byly projednány cenové nabídky firem KAT, SÚS, Reacom a SILOP na provedení lokálních
oprav místních komunikací. Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy KAT. Rozsah provedených oprav
bude v objemu cca 220 000,- Kč, případně bude po vyhodnocení dosavadního plnění příjmové stránky
rozpočtu tato suma navýšena.
Pro 4
Proti 0
Zdržel se 0
3.

Rada projednala dopis HZS Kraje Vysočina, kterým nás seznamuje se záměrem bezúplatného převodu
koncového prvku varování (sirény) do vlastnictví městyse. HZS nadále hodlá pouze provozovat zajištění
dálkového přenosu. K tomuto bude HZS sděleno, že městys Rokytnice nad Rokytnou má funkční systém
varování v podobě místního rozhlasu, jež je napojen na centrální systém a o toto zařízení (sirénu) tedy
nemáme zájem.
Pro 4
Proti 0
Zdržel se 0

4. Rada projednala návrh dohody na užívání veřejného pohřebiště s obcemi Markvartice a Chlístov. Byl využit
vzor smlouvy ze stránek KÚ. Navrhuje se finanční vypořádání formou pevné částky ve výši 2000,- Kč/rok a
podílení se na úhradě provozních nákladů v přepočtu na 1 obyvatele.
Pro 4
Proti 0
Zdržel se 0

5. Rada projednala a schválila příjem daru dle darovací smlouvy s Krajem Vysočina ve výši 12 800,- Kč na
podporu zájmových a sportovních aktivit ZŠ.
Pro 4
Proti 0
Zdržel se 0
6.

V posledním bodě probíhala diskuse k vyhlášení výběrového řízení pro pronájem restaurace na koupališti a
koupaliště a stanovení podmínek. V přípravě bude pokračováno na příští schůzi rady dne 30.5.2012.
Pro 4
Proti 0
Zdržel se 0

Jednání rady bylo ukončeno v 19:30.

Zapsal Josef Herbrych, starosta

