Zápis č. 6/19 z jednání rady 14.2.2019 v kanceláři starosty
Přítomni:

1.
2.
3.
4.
5.

Antonín Novák
Stanislav Štork
Radek Šulc
Jaroslav Václavek
Petr Machovec

Program:

1.

Zahájení

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Informace o činnosti úřadu, kontrola úkolů
Příprav smlouvy o předkupním právu na kabiny 1.SK Rokytnic
Výměna radiátorů a světel v budově č.p.243 koupaliště
Zaměření skutečného stavu budov na koupališti(kolaudace budovy 243 ?)
Prodloužení stavebních povolení v r.2019(MŠ a parkoviště)
Příprava jednání s Ing Průšou (kanalizace)
Příprava rozpočtu + plánu rozvoje
Fond Vysočiny-Bezpečná silnice (čekárna Veverka)
Převod Sokolovny

1.

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

Zahájení
Zahájení provedl starosta a konstatoval že se rada sešla v usnášení schopném počtu

2.

Informace o činnosti úřadu
Vlastnictví soch tří Jánů - osloven právník za účelem zjištění vlastnictví, případně
a)
možného nabytí do vlastnictví obce
Proběhlo jednání s Ing. Strnadová KSUS chodníky komunikace III tř/4056 - v
b)
letošním roce proběhne oprava komunikace pouze mezi Veverkou a Rokytnicí,
komunikace v obci bude provedena po realizaci kanalizace a chodníků (od
Hanzalů ke škole) v následujících letech.

3.

Příprava smlouvy o předkupním právu na kabiny 1.SK Rokytnice
Návrh smlouvy připravuje JUDr Kovář, finální znění smlouvy ke schválení bude
a)
zhotoveno po zápisu do KN a přidělení LV
Rada bere na vědomí.

4.

Výměna radiátorů a světel v budově č.p.243 koupaliště
a)
Současný stav: v prostoru hospody na koupališti byly v minulých letech
odstraněny tři radiátory (z původních šesti), pravděpodobně z důvodu osazení
krbové vložky. V současné době není krb osazen a stávající otopná tělesa
místnost nevytopí. Budou osazeny nové deskové radiátory (celkem 5 kusů)
Rada schválila osazení 5-ti nových radiátorů
pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

b)

Odborná eletrikářská firma Elmi systém provede kontrolu a návrh optimalizace
osvětlení v interiéru hospody a venkovních elektroinstalací.
Rada schválila zadání uvedených prací.
pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

5.

Zaměření skutečného stavu budov na koupališti (kolaudace budovy č.p. 243 ?)
Budova hospody na koupališti a nově postavená budova kabin leží jak na
a)
pozemku obce tak i na pozemku 1.SK.
Rada ukládá starostovi zadat zaměření skutečného stavu a následně připravit
kupní a projení smlouvy mezi jednotlivými orgány.
Rada schválila zadání uvedených prací
pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0
Budova hospody č.p.243 je v současné době vedená a zkoulaudovaná z roku
b)
1975 jako "Sociální zařízení u víceúčelové nádrže"
Rada ukládá J. Václavkovi zjistit náležitosti ke "změně užívání stavby" případně
jiné možnosti

6.

Prodloužení stavebních povolení v r. 2019 (MŠ a parkoviště)
a)
Stavební povolení na novostavbu školky a na parkoviště u koupaliště pozbývá v
měsíci dubnu 2019 své platnosti.
Rada ukládá starostovi podat žádost na stavební úřad o prodloužení stavebního
povolení.

7.

Příprava jednání s Ing Průšou (kanalizace)
Dne 15.2.2019 v 17,00 proběhne konzultační schůzka s projektantem
a)
kanalizačních stok s panem ing. Průšou. Budou řešeny dílčí úseky a způsob
zpracování položkových rozpočtů.

8.

Příprava rozpočtu + plánu rozvoje
Dokumenty byly doplněny o připomínky rady
a)

9.

Fond Vysočiny - Bezpečná silnice( čekárna Veverka)
Rada schválila záměr podání žádosti na Fond Vysočiny ve věci lehké konstrukce
a)
autobusové čekárny v části obce Veverka
pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0
Rada pověřila zpracováním potřebné dokumentace (k územnímu souhlasu) J.
b)
Václavka

10.

Převod Sokolovny
Dne 27.2.2019 v 18,00 proběhne schůzka se zástupci Župy ČOS na obecním
a)
úřadě.

V Rokytnici nad Rokytnou dne: 14.2.2019

Antonín Novák

Jaroslav Václavek

Stanislav Štork

Petr Machovec

Radek Šulc

