Zápis č.23 z jednání rady městyse Rokytnice nad Rokytnou 30.května 2012 v 18:00 v kanceláři starosty
Přítomni: Herbrych, Nováček , Ing. Václavková, Špaček
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Informace ke stavu žádostí z FV
Opravy komunikací
Projednání RO 501 a 502
Projednání odměny kronikářce
Projednání odměny účetní
Diskuse k zadávacím podmínkám pro pronájem koupaliště
Různé
Závěr

1. Starosta zahájil jednání rady a konstatoval, že se sešla v počtu usnášeníschopném.
2. Starosta seznámil členy rady se stavem podaných žádostí z Fondu Vysočiny. Pro letošní rok nám byla
přiznaná dotace na rekonstrukci sociálního zařízení v MŠ. Neuspěli jsme s žádostí na rekonstrukci oplocení na
koupališti a pořádání vánočních trhů. Provedení nového oplocení na odpališti v letošním roce je tedy zatím
nejisté.
Rada bere na vědomí
3.

Starosta seznámil členy rady se stavem provedení oprav komunikací. V současné době je provedena oprava
asfaltovou směsí v části Dvůr, Za Humny a části ulice Na Chalupách. V příštím týdnu se provede zástřik emulzí
těchto opravovaných úseků. Dosavadní cena oprav je cca 260 000 Kč, přičemž je cca o 50 000,- vyšší než se
původně předpokládalo pokrýt v rámci POVV. Toto navýšení je způsobeno vyšším množstvím odebraného
materiálu tak, aby prováděné opravy byly efektivní. V případě volných prostředků v průběhu letních měsíců
navrhuje starosta pokračování v opravách dle možností rozpočtu obce.
Pro 4
Proti 0
Zdržel se 0

4. Rada projednala rozpočtová opatření RO 501 a 502, týkající se úpravy rozpočtu v položkách a paragrafech a
přijetí dotace z Kraje Vysočina na hasiče.
Pro 4
Proti 0
Zdržel se 0

5. Rada projednala a schválila část odměny náležející za předložení konceptu zápisu za rok 2011 kronikářce
Mgr. PetřeNováčkové
Pro 4
Proti 0
Zdržel se 0
6.

Rada projednala a schválila odměnu ve výši 3000,- Kč paní Libuši Sochnové za přípravu podkladů a
bezchybný výsledek kontroly hospodaření městyse za rok 2011.
Pro 4
Proti 0
Zdržel se 0

7. Rada diskutovala nad návrhem výzvy k podání nabídek pro výběrové řízení pro pronájem koupaliště a
restaurace na koupališti. Před předložením ke schválení zastupitelstvu je ještě nutno upřesnit a blíže
specifikovat některé podmínky.
Rada bere na vědomí

8. Starosta seznámil členy rady s dosavadním výsledkem ankety. Dále bylo dohodnuto, že schůze zastupitelstva
se bude konat 16.června 2012 od 19:00 pravděpodobně v restauraci paní Sýkorové. Pro zajištění Setkání
Rokytnic budou objednána trička se znakem obce.
Rada bere na vědomí
9. Po vyčerpání programu jednání starosta schůzi uzavřel
Rada bere na vědomí
Jednání rady bylo ukončeno v 19:30.

Zapsal Josef Herbrych, starosta

