Zápis č.10/19 z jednání rady 15.5.2019 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.
12.
13.

Informace o činnosti úřadu
Rozpočtové opatření č. 101
Žádost o podporu provozu Linky bezpečí,z.s
Nabídka na chytrou komunikaci Mobilní rozhlas
Odpisový plán ZŠ a MŠ a pro rok 2019
Povolení výjimky z počtu dětí ve třídě na 25
Kupní smlouva na nemovitý majetek TJ Sokol Rokytnice
Nákup zahradní techniky
Zaměření skutečného stavu budov na koupališti
Stav nádrže na koupališti
Setkání Rokytnic
Prodej pozemku 563/1

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
a)
Sečení zeleně, práce v lese, rozvoz dřeva a zalévaní stromků, oprava vrat TS.
b)
c)
d)

Probíha zadláždění dvora TS
Pozemek 796/34 v areálu ADW je bez omezení a zápisu na LV
Starosta upozornil nájemce prostor v budově úřadu (Horané, HGB) na zákaz
kouření, dále pověřuje místostarostu k upozornění na zákaz kouření v budově
úřadu hasiče - kouří se v garáži.

3.

Rozpočtové opatření č. 101
a)
Rada projednala a schválila rozpočtové opatření č.101
pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

4.

Žádost o podporu provozu Linky bezpečí,z.s
a)
Rada projednala žádost o podporu Linky bezpečí z.s.

5.

pro - 0, proti - 5, zdržel se - 0
Rada neschválila žádost o podporu Linky bezpečí z.s.
Nabídka na chytrou komunikaci Mobilní rozhlas
a)
Rada projednala nabídku na zavedení chytré komunikace Mobilní rozhlas

b)

pro - 0, proti - 5, zdržel se - 0
Rada neschválila zavedení chytré komunikace

6.

Odpisový plán ZŠ a MŠ a pro rok 2019
Rada projednala a schválila odpisový plán ZŠ a MŠ a pro rok 2019 bez
a)
připomínek
pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

7.

Povolení výjimky z počtu dětí ve třídě na 25
Rada projednala a schválila počet dětí ve třídě na 25
a)
pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

8.

Kupní smlouva na nemovitý majetek TJ Sokol Rokytnice
a)
Rada projednala a doplnila kupní smlouvu na nemovitý majetek TJ Sokol
Rokytnice o skutečné m2 a tím upravila i konečnou cenu na 2,381.965 Kč.
- pozemek p.č.st. 127, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 604 m2, jehož
součástí je stavba : objekt občanské vybavenosti č.p. 134 a dále část výše v čl. I.
uvedeného pozemku p.č. 231/1, označenou v geometrickém plánu č. 48643036/2019 (který je nedílnou součástí této smlouvy), zpracovaným firmou
Geoding spol. s.r.o., Na Pankráci 1597/76, Praha 4, písm. „k“ o výměře 1353 m2
(vše dále také označované jako „předmětné nemovité věci“). To vše v obci a
katastrálním území Rokytnice nad Rokytnou, zapsáno u Katastrálního úřadu pro
Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč, na listu vlastnictví č. 556 pro obec a
katastrální území Rokytnice nad Rokytnou.

9.

Nákup zahradní techniky
a)
Rada projednala potřeby a případný nákup sekačky na trávu. Starosta byl
pověřen k poptání ruční sekačky s pojezdem. Dále pak poptání mulčovací
sekačky za malotraktor se sběrným košem

10.

Zaměření skutečného stavu budov na koupališti
Starosta a místostarosta jsou pověřeni k zadání zaměření skutečného stavu
a)
pozemků kolidujících v areálu koupaliště a sportovních kabin.

11.

Stav nádrže na koupališti
a)
Po vypuštění koupaliště bylo zjištěno, že stěny nádrže jsou značně degradovány.
V letošním roce byl poprvé vyhlášen program na opravy vodních nádrží,
předpokládá se že bude tento program vypsán i v roce následujícím. Z tohoto
důvodu se rada rozhodla, že v letočním roce se sanace provádět nebude, stav se
zdokumentuje a připraví se žádost na příští rok. V rámci těchto oprav je třeba
rozhodnout o dalších případných úpravách nádrže (snížení hloubky na části
nádrže).

12.

Setkání Rokytnic
Rada projednala akci Setkání Rokytnic s těmito závěry:
Autobus bude zajištěn v případě více jak 20-ti zájemců
a)
Místostarosta byl pověřen oslovit vedoucí spolků ohledně jejich účasti. Dále byl
b)
pověřen ke komunikaci s pořádájící Rokytnicí.

13.

Prodej pozemku 563/1
a)
Pan Kamil Kružík projevil zájem o koupi obecního pozemku (sadu) - parcela
563/1. Starosta a místostarosta provedou obhlídku stavu tohoto pozemku.

V Rokytnici nad Rokytnou dne: 15.5.2019

Antonín Novák

Jaroslav Václavek

Stanislav Štork

Petr Machovec

Radek Šulc

