Zápis č.14/19 z jednání rady 15.8.2019 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.

Informace o činnosti úřadu
Rozdělení pozemku na koupališti - městys vs. 1.SK
Výběrové řízení - chodníky Spodní Dražka - vyhodnocení nabídek
TDI na chodník a VO Spodní Dražka - vyhodnocení nabídek
Koupě pozemku 796/34 v areálu bývalého družstva v návaznosti na věcné
břemeno
Autobusová zastávka na Veverce
Koupě pozemku 2340/1 k.ú. Stařeč
Vytěžené dřevo z obecních lesů
Tlaková kanalizace u Kovářů
Žádost p.Ošmery o finanční podporu k opláštění terasy
Kanaliazce - možnosti dotační podpory
Rozpočtové opatření č.104

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.

ANO
ANO
NE
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, úklid veřejného prostranství
Hospoda na koupališti - výměna prorezlé tlakové nádrže vodárny, výměna světel v
b)
lokále.
c)
Odbor ŽP MÚ Třebíč schválil manipulační řád poldru
d)
Byla uzavřená smlouva o dílo s dodavatelem dětského hřiště, s firmou Antoš
Byly osloveni potencionální dodavatelé na realizaci chodníků a VO v lokalitě
e)
Spodní Dražka, termín podání nabídek do 15.8.2019
f)
Proběhlo jednání ke kanalizaci u Kovářů (Průša - projektant, Urbánek - JmVAK,
Rous - Povodí Moravy, zástupci e-on (ve věci zjednodušení již navržené tlakové
kanalizace)
g)
Byl zpracován geometrický plán pro rozdělení pozemků na koupališti
h)

3.

Připravuje se zpracování žádosti o podporu na neinvestiční dotaci pro JPO III
Rokytnice n/R.

Rozdělení pozemku na koupališti - městys vs. 1.SK

a)

4.

5.

Rada ukládá místostarostovi zajištění smlouvy, která bude uzavřena mezi
Městysem a 1.SK, a která bude reflektovat nové rozdělení pozemků dle nově
zpracovaného geometrického plánu.

Výběrové řízení - chodníky Spodní Dražka - vyhodnocení nabídek
a)
Byly vyhodnocené obdržené nabídky na realizaci chodníků a VO Spodní Dražka,
rada vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku firmy Martin Pacula a doporučuje
uzavřít s dodavatelem smlouvu o dílo. O otevírání obálek a násleném
vyhodnocení je sepsaný samostatný protokol.
1. Colas Třebíč
cena:
2 688 620 Kč vč. DPH
2. Martin Pacula

cena:

3. Karel Foitl
pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0

cena:

2 437 580 Kč vč. DPH
2 527 365 Kč vč. DPH

TDI na chodník a VO Spodní Dražka - vyhodnocení nabídek
a)
Rada projednala a schválila jedinnou obdrženou nabídku na TDI stavby kanalizace
a VO Spodní Dražka a ukládá starostovi uzavřít smlouvu s Ing. Zdeňkem Havelkou.
pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0

6.

Koupě pozemku 796/34 v areálu bývalého družstva v návaznosti na věcné břemeno
a)
Starosta ověřil zatížení pozemku 796/34 případnými věcnými břemeny, tak aby
mohlo být dále rozhodnuto o případé koupi. Stav je tedy následující: jedinným
věcným břemenem na předmětném pozemku je vedení plynu navazující na
plynovodní vedení z p.č. 796/19 - viz přiložený situační plánek, žádné další
břemeno není. V návaznosti na tuto skutečnost rada doporučuje zastupitelstvu
schváli koupi tohoto pozemku dle předložené kupní smlouvy.
pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0

7.

Autobusová zastávka na Veverce
a)
Rada ukládá starostovi vejít v jednání s Horáckým kovodružstvem a s panem
Martinem Paculou za účelem cenové nabídky na realizace autobusové zastávky a
souvisejících stavebních úprav dle dokumentace.
pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0

8.

Koupě pozemku 2340/1 k.ú. Stařeč
a)
Rada zvážila návrh pana Jaroslava Václavka koupit pozemek 2340/1 v k.ú. Stařeč
za účelem vytvoření rybníku, případně mokřadů, přičemž se předpokládá že
realizace by byla provedena s finančním krytí dotačních programů. V návaznosti
na výše uvedené byl osloven majitel tohoto pozemku, zda by pozemek prodal,
případně za jakou částku. Reakce současného majitele je taková, že pozemek
bude pravděpodobně příští rok prodávat, přičemž bere na vědomí, že o tento
pozemek máme zájem, tedy pokud tato situce nastane, bude nás kontaktovat
včetně stanovení kupní ceny.

9.

Vytěžené dřevo z obecních lesů
a)
Jelikož je nadbytek vytěženého dřeva z obecních lesů je třeba rozhodnout jakým
způsobem bude s touto komoditou naloženo. Rada navrhuje deponovat dřevo (z
Březové) prozatím na pozemek ADV, případně nechat nařezast prkna a trámy pro
budoucí možné použití v rámci obce. Je třeba oslovit zastupitele, ve věci jejich
návrhu jaké konkrétní profily řeziva a na jaké objekty by bylo ideální kulatinu
nařezat.

10.

Tlaková kanalizace u Kovářů
a)
Rada se seznámila s původním navrženým způsobem řešení kanalizace u Kovářů
(tlaková kanalizace) a s nově navrženým způsobem, vycházejícím ze zaměření
skutečného stavu šachet a jednotlivých domovních přípojek, který umožňuje
řešení bez přečerpávací stanice. Rada souhlasí s realizací dle nově navrhovaného
řešení, které je levnější a z dlouhodobého hlediska bezúdržbové.
pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0

11.

Žádost p.Ošmery o finanční podporu k opláštění terasy
a)
Nájemce hospody na koupališti požádal městys o finanční spoluúčast na pořízení
fóliového opláštění terasy. Rada je toho názoru, že takovýto rozsah opláštění je
vzhledem k návštěvnosti hospody zbytečný a navrhuje redukci tohoto opláštění
na opláštění jedné boční stěny a 1/4 přední stěny, aby vznikl jakýsi kuřácký
koutek.

12.

Kanaliazce - možnosti dotační podpory
a)
Rada pověřila místostarostu k oslovení pana Josefa Bezděka za účelem konzultace
o možnostech čerpání dotační podpory pro plánovanou realizaci kanalizace.

13.

Rozpočtové opatření č.104
a)
Rada schválila rozpočtové opatření č.104
pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0

V Rokytnici nad Rokytnou dne: 15.8.2019

Antonín Novák

Jaroslav Václavek

Stanislav Štork

Petr Machovec

Radek Šulc

omluven

