Zápis č. 9/19 z jednání rady 17.4.2019 v zasedací místnosti úřadu
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.
11.

Informace o činnosti úřadu
Zákaz kouření v prostorách budovy úřadu
Telekomunikační rozvody Cetin
Žádost o poskytnutí individuální dotace
Letecké fotografie
Technický stav obecních bytů nad školkou
Bezpečná Vysočina - žádost
Chodník - Spodní Dražka
Nákup stromků
Žádost p. Maška - změna účelu pozemku

1.

ANO
ANO
ANO
NE
ANO

Zahájení
Zahájení provedl starosta a konstatoval, že se rada sešla v usnášeníschopném počtu.

2.

Informace o činnosti úřadu
Probíhají práce v lese, rozvoz řeziva, doposud prodáno 80 m3
a)
Úklid veřejných prostranství, úklid posypového materiálu
b)
Dokončení dlažby ve stodole
c)
d)
Bylo prodlouženo stavební povolení na parkoviště u koupaliště o další 2 roky
e)

f)

Akce Čistá Vysočina - je třeba svést objemný odpad (sádrokartonové desky v
příkopu směrem k Veverce, černá skládka v příkopu směrem k odbočce na
Vísky)
Pozemek 796/34 v areálu ADW - bylo jednáno o koupi, nabídnutá cena od
vlastníka je 120,-/m2. Cena za pozemek 1.218 m2 x 120,- = 146.000,-. Rada
doporučuje pozemek koupit. Údržba a sečení pozemku je předběžně
domluveno s Davidem Velebou.

3.

Zákaz kouření v prostorách budovy úřadu
a)
Starosta byl pověřen urgovat zákaz kouření v prostorách budovy úřadu,
případné nedodržování zákazu kouření postihnout zákazem užívání prostor.

4.

Telekomunikační rozvody Cetin

a)
b)

5.

Proběhlo jednání se společností Cetin - budou odstraněny poškozené a
nepotřebné sloupy na náklady firmy.
Starosta byl pověřen zadat zpracovateli PD (Elektro Klíma) zapracovat do
dokumentace VO osazení chrániček a šachet pro možnost pozdější kabeláže.

Žádost o poskytnutí individuální dotace
a)
SDH požádalo o poskytnutí individuální dotace na ples ve výši 12.000,- Kč
pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0
Rada schválila poskytnutí individuální dotace.

6.

Letecké fotografie
Společnost JAS AIR nabízí vytvoření leteckých fotografií obce v různých formách
a)
provedení a různých cenových relacích.
b)
Bude projednáno na zastupitelstvu

7.

Technický stav obecích bytů nad školkou
a)
Bude provedena oprava střešního pláště v místě zatékání do bytu
b)
V rámci těchto oprav bude provedena technická kontrola stavu jednotlivých
bytových jednotek. Kontrolu provede Antonín Novák a Stanislav Štrok, o této
kontrole bude proveden zápis, včetně případné fotodokumentace. Termín květen 2019

8.

Bezpečná vysočina - žádost
a)
Byla podaná žádost z programu "Bezpečná Vysočina" - čekárna na Veverce
V případě přiznání této dotace proběhne tendr dodavatele (Štork)

9.

Chodník - Spodní Dražka
a)
Proběhla kontrola zpracování žádosti "Bezpečný chodník - MAS Podhorácko". V
současné době je na straně poskytovatele problém s elektronickým podáním
žádosti - po odstranění tohoto problému bude žádost podaná 23.4.2019

10.

Nákup stromků
Je připravena žádost na dotaci na nákup stromků a keřů (Škoda stromky).
a)
Starosta zpracuje rozpočet a zašle žádost do 23.4.2019

11.

Žádost p. Maška - změna účelu pozemku
a)
Změna územního plánu na parcele č….... z důvodu záměru výstavby RD.
Proběhlo jednání s projektantem ÚP, dále na povodí Moravy v Náměšti n.O žádost o změnu povodňového území nutno projednat v Brně na Povodí Moravy.
Rada k tomuto jednání pověřuje starostu.

V Rokytnici nad Rokytnou dne: 17.4.2019

Antonín Novák

Jaroslav Václavek

Stanislav Štork

Petr Machovec

Radek Šulc

