Zápis č.11/19 z jednání rady 29.5.2019 v zasedací místnosti úřadu
Přítomni:

1.
2.
3.
4.
5.

Antonín Novák
Stanislav Štork
Radek Šulc
Jaroslav Václavek
Petr Machovec

Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zahájení
Informace o činnosti úřadu
Individuální dotace
Prodej pozemku 828/2 a 563/1, zveřejnění záměru o prodeji
Plán rozvoje sportu v obci
Dotace POV
Výběrové řízení chodníky a stání - spodní dražka
Místní komunikace - poškození
Kontrola technického stavu budov v majetku obce
Nabídka Jaro Net o spolupráci na výstavbě optických sítí
obchodní sdělení YASHICA o změnu v poskytovaných službách
Návrh úpravy nájemní smlouvy - sportovního areálu na koupališti
Žádost ESKO-T o zapojení se do programu snižování množství komunálního
odpadu

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, ternní úpravy na koupališti. Oprava
pískoviště a volejbalového hřiště, bude zjištěna dostupnost a cena za vhodný
písek, poté bude rozhodnuto o případné výměně.
Zadláždění dvora TS hotovo, realizace vstupní brány
b)
c)
Na MÚ Třebíč byly předány opravené dokumenty pro vydání uzemního a
stavebního povolení pro kabelizaci spodní dražka(EON) a pro kanalizaci.
d)
e)

3.

Proběhla další schůzka zástupců spolku k plánu přidělování individuálních dotací
Byla přepracovaná a odeslaná žádost o dotaci Stromy ŠKODA - dotace schválená,
výše dotace 55.tis, bez nutné spoluúčasti.

Individuální dotace
a)
Rada projednala návrhy spolků k celkové pomoci obce při zajištění rozvoje
činnosti spolků s důrazem na pomoc při činnosti dětí a mládeže.
b)

Rada se bude dále věnovat této problematice po prázdninách.

4.

Prodej pozemku 828/2 a 563/1, zveřejnění záměru o prodeji
a)
Rada projednala stav pozemku 882/2 a 563/1 a navrhuje, zveřejnit záměr na
jejich prodej, prodejní cena bude stanovena a schválena zastupitelstvem

5.

Plán rozvoje sportu v obci
a)
Starosta předložil koncept dokumentu "Plán rozvoje sportu v obci"
b)
Rada se s dokumentem seznámí a do září 2019 doplní případné připomínky, poté
bude předloženo zastupitelstvu ke schválení.

6.

Dotace POV
a)
Rada projednala návrh o dotaci z POV na stání spodní Dražka (od objektu
technického střediska směrem k Šulcovým) a ukládá starostovy zajistit
zpracování a včasné odeslání žádosti
pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

7.

Výběrové řízení chodníky a stání - spodní dražka
a)
Rada projednal způsob výběrového řízení dodavatele na chodníky a stání spodní
dražka a pověřuje místostarostu zajistit podklady pro toto řízení
pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

8.

Místní komunikace - poškození
a)
Rada projednala stav poškození místních komunikací a pověřuje starostu k
poptání dodavatelské firmy k lokáním opravám defektů. V návaznosti na výši
cenové nabídky, bude dále rozhodnuto o případné realizaci.

9.

Kontrola technického stavu budov v majetku obce
a)
Obecní garáž u bytovek - rada ukládá starostovi připravit nájemní smlouvu na
pronájem, v návaznosti na tento záměr je nutné uvěst garáž do původního
provozuschopného stavu.

10.

Nabídka Jaro Net o spolupráci na výstavbě optických sítí
Rada ukládá starostovi započít jednání s dalšími možnými dodavateli optického
a)
připojení (např.: Jaronet, Mitgard, Novanet apod…)

11.

obchodní sdělení YASHICA o změnu v poskytovaných službách
a)
Rada ukládá starostovi poptat další subjekty na vytvoření webových stránek
obce, včetně jejich dalšího provozování.

12.

Návrh úpravy nájemní smlouvy - sportovního areálu na koupališti
a)
Stávající nájemce sportovního zařízení koupaliště pan Ošmera požádal o změnu
formulace předmětu nájmu v nájemní smlouvě

b)

Rada projednala návrh úpravy nájemní smlouvy s pane Ošmerem, předmět
nájmu upravila v článku č.3 odstavec-a,b, následující formulací:
3. Předmětem nájmu jsou tedy výše specifikované objekty, vodní plocha,
pozemky, to vše včetně jejich součástí a příslušenství a dále též včetně mobiliáře
– a to v této formě:
a) celoroční provoz restaurace se zázemím (4x sklep pod restaurací, sál
restaurace s výčepem, 2x salonek, kuchyň, chodba se sociálním zařízením a
terasou)
b) sezónní stánkový prodej (1.6.2019 – 30.9.2019) s využitím stánku, vodní
nádrže a venkovních prostorů.

Žádost ESKO-T o zapojení se do programu snižování množství komunálního odpadu
a)
Rada projednala žádost ESKO-T o zapojení se do programu snižování množství

13.

komunálního odpadu.
b)

Rada schválila nákup jedné nádoby o objemu 1100 l na plastový odpad, bude
umístěn u MŠ.
pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

V Rokytnici nad Rokytnou dne: 29.5.2019

Antonín Novák

Jaroslav Václavek

Stanislav Štork

Petr Machovec

Radek Šulc

