Zápis č.24 z jednání rady městyse Rokytnice nad Rokytnou 11.července 2012 v 18:00 v kanceláři starosty
Přítomni: Herbrych, Nováček , Ing. Václavková, Špaček, Šulc
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Projednání RO 503 - 505
Oznámení o záměru pronájmu koupaliště
Doplnění pracovníků VPP
Pronájem pozemku na koupališti na koncert
Příprava Rokytnického hudebního maratonu
Různé
Závěr

1. Starosta zahájil jednání rady a konstatoval, že se sešla v počtu usnášeníschopném.

2. Rada projednala a schválila rozpočtová opatření RO 503 - 505, týkající se úpravy rozpočtu v položkách a
paragrafech, přijetí dotace na VPP a přijetí dotace na sportoviště ZŠ .
Pro 5
Proti 0
Zdržel se 0
3. Starosta seznámil členy rady se zněním Ohlášení o vyhlášení výběrového řízení na provozovatele koupaliště
a restaurace Na koupališti, které bylo upraveno dle připomínek, vzešlých z červnového jednání
zastupitelstva. Členové rady schvalují jeho zveřejnění.
Pro 5
Proti 0
Zdržel se 0
4. Po úmrtí zaměstnance Pavla Bartíka je nutno doplnit stav pracovníků na VPP. Rada rozhodla, že budou
osloveni další zájemci v pořadí vybraném zastupitelstvem v původním výběru, tedy pan Russmann, paní
Kubová a pan Ježek
Pro 5
Proti 0
Zdržel se 0
5.

Rada projednala a schválila pronájem pozemku p. Marianu Vahiľovi pro pořádání koncertu skupiny Katapult
dne 4.8. 2012. Výše pronájmu je stanovena na 3000,- Kč.
Pro 5
Proti 0
Zdržel se 0

6. Rada diskutovala nad přípravou 5.ročníku Rokytnického hudebního maratonu. Pro financování z tržby
z maratonu byly navrženy tři projekty:
- Sadové úpravy prostoru od Moudrových k ČOV - úprava terénu + osázení ovocnými stromy
- Osazení měřiče rychlosti ve směru od Třebíče
- Doplnění dětského hřiště na sokolské zahradě
Tyto tři návrhy budou zveřejněny formou ankety na internetových stránkách obce.
Pro zajištění občerstvení je navrhováno projednat s panem Vahiľou obsazení venkovního bufetu, prodeje
tvrdého alkoholu a udírny vlastními silami za účelem maximálního výnosu akce. Otevření restaurace není
překážkou.
Dále je nutno oslovit sponzory pro akci, zejména ADW, firmu Uchytil a domácí podnikatele.

Vlastní obsazení postů a výčepů bude projednáno týden před konáním Rokytnického hudebního Maratonu.
Rada bere na vědomí
7. Starosta seznámil členy rady s odpověďmi na připomínky pana Antonína Nováka, týkající se :
1)Obav nad neodborně prováděnými přípojkami kanalizace a následné zákonné povinnosti provozovatele
kanalizace s opravami přípojek – pan Novák se drží pouze dikce zákona a nebere v potaz metodický pokyn
č.26 MZe k tomuto zákonu, stejně tak jako prováděcí předpisy provozovatele VAS), kde je přesně stanovena
terminologie jako pojmy opravy, údržba apod.
2)Odběr proudu z VO na koupališti – z VO je napojeno osvětlení terasy, přístřešku u parketu, reklamní tabule
a osvětlení WC se dvěma zásuvkami. Bude provedeno odpojení tohoto přívodu. Toto připojení funguje cca
10 let (i dle sdělení p. Jabůrka)
3)Oprava vyústění kanalizace do Rokytné pod úpravnou vody – dle dostupných dokladů se nejedná o
věřejnou kanalizaci a obec jako provozovatel není za tento úsek zodpovědná. Podle kolaudačních rozhodnutí
předmětných domů má být odvádění splaškových vod řešeno do jímky na vyvážení resp. přepadem septiku
do veřejné kanalizace (před domem). Zřejmě se tedy jedná o nelegální vypouštění odpadních vod, za které
jsou zodpovědni vlastníci připojených nemovitostí.
Rada bere na vědomí
Radek Šulc požádal o možnost úpravy zdi v prostoru kabiny pro rozhodčího v šatnách .
Rada schvaluje provedení úpravy.
8. Po vyčerpání programu jednání starosta schůzi uzavřel

Jednání rady bylo ukončeno v 19:30.

Zapsal Josef Herbrych, starosta

