Zápis č. 1/2018
z jednání 21.11.2018 v kanceláři starosty
Přítomni:

Novák, Štork, Machovec, Šulc, Václavek

Program:
1. Zahájení - provedení zápisu do centrálního registru
Radní provedou zápis do registru do 1.12.2018.
2. Rozdělení kompetencí jednotlivých členů rady
Štork - stavební a investiční akce, zápisy z rady
Machovec - webové stránky
Šulc - spolupráce se spolky, komunikace
Václavek - zeleň, lesy
3. Žádost o bezúplatný převod CAS
Ano, do smlouvy zapracovat: „v případě prodeje do 5-ti let bude ½ z ceny převedená na Městys
Rokytnice“
Hlasování: Pro 5 - proti 0 - zdržel se 0
4. Žádost Charity Třebíč
- přesun na jednání zastupitelstva po schválení rozpočtu
5. Smlouva o svozu domovního odpadu
Smlouva, vč. ceny bude stejná jako v minulém období. Rada doporučuje zastupitelstvu smlouvu
schválit.
6. Oprava propustku - Chlístov I/23
Rada bere na vědomí, starosta vydal souhlasné stanovisko.
7. Žádost o finanční dar Markvartice
3 děti á 1000,- Kč = 3000,- Kč. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit dar 3000,- Kč.
8. Žádost o změnu doby platnosti povolení k nakládání s vodami
Starosta podal na ŽP výše uvedenou žádost. Rada dále pověřuje starostu o dalším jednání v této
věci na ŽP.
9. Informace o podání návrhu na uzavření smlouvy - J. Václavek
Rada bere na vědomí.
10. Projednání souhlasu se stavbou - M. Novotný
Hlasování: Pro 5 - proti 0 - zdržel se 0
Rada souhlasí.
11. Projednání usazení uzávěru vody (hospoda + kabiny 1. SK)
Rada bere na vědomí a pověřuje Radka Šulce k zajištění nového odběrného místa 1. SK.

12. Klub na koupališti
Rada doporučuje nájemci koupaliště, aby bylo zařízení provozováno jako restaurace nikoli jako klub.
13. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Starosta a místostarosta jsou pověřeni k zajištění návrhu konceptu směrnice k zadávání zakázek
malého rozsahu.
14. Informace o připravovaných akcích - oprava kanalizace
Přelom listopad/prosinec
15. Různé
Rada zvolila zástupce pro MAS Podhorácko starostu Antonína Nováka.
Rada zvolila za předsedkyni kulturní komise Mgr. Janu Štefánkovou.

Příprava zastupitelstva:
1. Volba členů finančního a kontrolního výboru
2. Projednání zápisu do obecní kroniky za rok 2017
3. Příprava plánu rozvoje a investičních akcí městyse

