Zápis č.25 z jednání rady 15.8.2011
Přítomni: Ing. Václavková, Herbrych,Špaček M.,Nováček, Šulc
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Projednání RO 506 a 507
Informace ke stavbě rozhledny na Mařence
Projednání Nařízení obce – tržní řád
Projednání smlouvy o zajištění veřejného pohřebiště
Průběh příjmu žádostí o pronájem koupaliště
Stížnosti občanů – likvidace autovraků
Vyhodnocení Rokytnického hudebního maratonu
Vypnutí diskusního fóra web stránek
Informace – soc .zařízení MŠ, pořízení kompostovací techniky, průběh výstavby sítí,
Jonáš

1) Projednání RO506 – VPP, 507 – úprava rozpočtů v položkách - opravy komunikací
(navýšení oproti rozpočtu)
Pro:

5

Proti:0

Zdržel se: 0

2) Starosta informoval přítomné o prodloužení doby výstavby rozhledny na Mařence
z důvodu obtíží při montáži vrchní stavby ze strany dodavatelské firmy.
Bere na vědomí
3) Rada se zabývala možností vydání nařízení obce – tržního řádu. Vydání tohoto
nařízení je vyvoláno potřebou regulovat resp. zakázat podomní prodej po obci. Do
příští schůze rady bude připraven návrh tohoto nařízení ke schválení.
Pro:

5

Proti:0

Zdržel se: 0

4) Starosta předložil radě návrh smlouvy o provozování veřejného pohřebiště k dalšímu
jednání s obcemi Markvartice a Chlístov. Rada schvaluje návrh této smlouvy.
Pro:

5

Proti:0

Zdržel se: 0

5) Rada projednala další postup ve věci výběrového řízení na koupaliště. Po přijetí
žádostí do 31.srpna provede rada 5.9.2012 otevření obálek a vyhodnocení nabídek.
Toto vyhodnocení bude v průběhu měsíce září předloženo zastupitelstvu
k odsouhlasení.

6) Na základě poukazování občanů na činnost pana Antonína Böhma v souvislosti
s provozováním likvidace autovraků a s tím vznikajícími odpadu bude výše jmenovaný
vyzván k předložení patřičných oprávnění.
Pro:

5

Proti:0

Zdržel se: 0

7) Starosta seznámil přítomné s vyúčtováním 5.ročníku Rokytnického hudebního
maratonu ve výši 16 292,- Kč. O přesném využití prostředků na dětském hřišti bude
rozhodnuto po zvážení možností. Jednou z nich je osazení osvětlení plochy za
sokolovnou pro večerní bruslení.
Bere na vědomí
8) Starosta seznámil přítomné s vypnutím diskusního fóra na stránkách obce z důvodu
neobjektivních útoků anonymních přispěvatelů.
Bere na vědomí
9) Starosta seznámil přítomné s prováděnými pracemi na inženýrských sítích Za Sitonou
a rekonstrukci sociálního zařízení v MŠ. Rovněž je seznámil s dodávkou techniky na
kompostování a byla provedena prohlídka samotného místa pro kompostování na
starém hřišti. Členové rady byli rovněž informováni o návštěvě senátora Jonáše
v rámci senátní kampaně v pondělí 20.8.2012.
Bere na vědomí

Zapsal Josef Herbrych dne 17.8.2012

