Zápis č. 13/19 z jednání rady 24.7.2019 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.

Informace o činnosti úřadu
Vyhodnocení nabídek na dodavatele dětského hřiště
Výběrové řízení - chodníky Spodní Dražka
Rozpočtové opatření č.103
Stavební dozor - chodníky, veřejné osvětlení
Stavební připravenost pro možné rozvody optického kabelu
Setkání Rokytnic 2020
Drobné opravy místních komunikací
Poškození obecního párty stanu
Špatný technický stav komínu - škola
Terénní úpravy okolí kapličky sv. Floriána

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)
Starosta ověřil stav žádosti MAS na chodníky Spodní Dražka - žádost byla
výběrovou komisí MAS schválena a odeslána k hodnocení do Prahy
Poldr - návrh manipulačního řádu byl předán ke schválení MÚ Třebíč
b)
c)
Byly osloveny potenciální dodavatelé dětského hřiště na zahradu mateřské školky

3.

Vyhodnocení nabídek na dodavatele dětského hřiště
a)
Rada vyhodnotila obdržené nabídky na dodavatele dětského hřiště v areálu
mateřské školy. Z obdržených nabídek firem: Bonita Group, Antoš a Hřiště cz byla
vybrána jako nejvýhodnější nabídka firmy Antoš.
Bonita Group
cena: 767.116,- vč.DPH
Antoš
cena: 681.253,- vč.DPH
Hřiště cz
cena: 784.080,- vč.DPH
pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

4.

Výběrové řízení - chodníky Spodní Dražka
a)
Rada ukládá starostovi zaslat poptávku na realizaci chodníků a VO v lokalitě
Spodní Dražka těmto firmám:

1. Colas Třebíč
2. Martin Pacula
3. Karel Foitl
pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0
5.

Rozpočtové opatření č.103
a)
Rada projednala a schválila rozpočtové opatření č.103
pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

6.

Stavební dozor - chodníky, veřejné osvětlení
a)
Rada ukládá starostovi oslovit potenciální TDI na dozor staveb: chodníky a VO v
lokalitě Spodní Dražka:
1. Zdeněk Lazárek, Heraltice
2. Zdeněk Havelka, Třebíč
pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

7.

Stavební připravenost pro možné rozvody optického kabelu
a)
Za účasti starosty a místostarosty proběhlo jednání s firmou Klíma ve věci
zpracování PD na stavební připravenost pro případný budoucí rozvod optických
kabelů. Po konzultaci s Martinem Špačkem bylo zvoleno tzv. smyčkování, přičemž
jednotlivé smyčky chrániček budou vždy v zemi v bezprostřední blízkosti elektro
přípojkové skříně jednotlivých domácností.
Rada bere na vědomí.

8.

Setkání Rokytnic 2020
a)
Rada ukládá starostovi o přípravu podkladů k podání žádosti na pokrytí nákladů
akce "Setkání Rokytnic" z programu Fond Vysočiny

9.

Drobné opravy místních komunikací
a)
Starosta předložil nabídky na provedení drobných oprav místních komunikací a
doporučuje provedení těchto prací zadat firmě Pavel Vojtěch, Jakubov.
Rada souhlasí.
pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

10.

Poškození obecního párty stanu
I přes pečlivé ukotvení obecního párty stanu, který byl zapůjčen 1.SK na akci
a)
slavnostního otevření fotbalových kabin, byl tento stan poškoze náhlým poryvem
větru. Rada souhlasí s návrhem starosty tuto škodu u 1.SK neuplatňovat a
pověřuje starostu k řešení této škody jako pojistnou událost. Rada prověří
dostupnost a možnosti pořízení nového stanu, bude řešeno na příštím jednání
rady.
pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

11.

Špatný technický stav komínu - škola

a)

Bylo zjištěno, že nadstřešní část komínu na objektu školy vykazuje značné
poškození. Toto poškození je způsobeno absencí krycí komínove desky. Starosta a
místostarosta provedou kontrolu technického stavu všech komínových těles na
objektu školy a přípraví návrh řešení.

Terénní úpravy okolí kapličky sv. Floriána
Pan Kamil Kružík se nabídl k provedení terénních úprav bezprostředního okolí
a)
kapličky sv.Floriána, přičemž požádal městys o spoluúčast ve formě dodávky
stavebního materiálu.
b)
Rada souhlasí s nabídkou pana Kružíka i materiálovou formou spoluúčasti
městyse, přičem předpoklad těchto terénních úprav je pouze v zamezení stékání
strážkových vod z přilehlých polí, vyspádování okapového chodníku okolo kapličky
směrem od objektu a provedení zámkové dlažby v omezeném rozsahu - vše bez
použití obrubníků a betonu. Výše uvedené úpravy se předpokládají jako dočasné,
které nebudou kolidovat s vizí přemístění této kapličky dále od lípy, tak aby
nebyla dále počkozována kořeny stromu.

12.

V Rokytnici nad Rokytnou dne: 24.7.2019

Antonín Novák

Jaroslav Václavek

Stanislav Štork

Petr Machovec

Radek Šulc

