Zápis č. 25/20 z jednání rady 12.2.2020 v zasedací místnosti úřadu
Přítomni:

1.
2.
3.
4.
5.

Antonín Novák
Stanislav Štork
Radek Šulc
Jaroslav Václavek
Petr Machovec

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

Program:

1.

Zahájení

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

Masopust
Užívání části starých kabin na koupališti
Výběrové řízení komunikace spodní dražka
Kupní smlouva 1. SK
Mateřská škola
Rokytnice 2020
Projektová dokumentace kanalizace okrajových částí obce
Rozpočet - hasiči (dýchací přístroje)
Prezentace knihy Třebíčsko z nebe
Domácí kompostéry 2021
Celoplošná deratizace kanalizace
Kontrola vlastnických práv na pozemku silnice 410

1.

Zahájení
Starosta přivítal radní, rada se sešla v usnášeníschopném počtu.

2.

Masopust
a)
Obsazení jednotlivých stanovišť:
Šenk:
7,00 až 13,00 - P. Machovec a spol.
13,00 až 19,00 - S. Štork, V. Mašek, S. Zerzánková
19,00 až 24,00 - T. Dlouhý, J. Václavek,
Kuchyň: Šulcová, Jurkovičová
Úklid sálu dopoledne: Antonín Novák
Hudba HGB: Radek Šulc
Pódium: Antonín Novák
Skákací hrad: Radek Šulc
Masky: Ondřej Novák

3.

Užívání části starých kabin na koupališti
a)
MS přesune svůj mrazák na lovnou zvěř ze sklepa pod terasou do kabiny
rozhodčích ve starých kabinách. Starosta dohodne podmínky s hospodářem
MS.

4.

Výběrové řízení komunikace spodní dražka
a)
Komise bude pracovat dále beze změn, dle složení v předchozím roce, tj.
Štork, Václavek, Machovec, Novák, Šulc
b)
Administraci této akce bude zajišťovat paní Věra Bartůňková

5.

Kupní smlouva 1. SK
a)
Rada projednala návrh připravených kupních smlouv, které narovnávají
vlastnické poměry Městyse Rokytnice n/R a 1. SK Rokytnice nad Rokytnou ve
sportovním areálu na koupališti a doporučuje zastupitelstvu smlouvy
schválit.
pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

6.

Mateřská škola
a)
Byly zkompletovány veškeré podklady a dokumenty k vyhlášení výběrového
řízení na dodavatele stavby MŠ Rokytnice. Výběrové řízení proběhne v
termínu od 13.2. do 6.3.2020

7.

Rokytnice 2020
a)
Složení komise pro zajištění setkání Rokytnic: Za městys : Štork, Novák, za
1.SK - Šulc, MS - Václavek, TJ - Chromý, SDH - Musil . Pokladna Kašpárková
(Chaloupka, Dokulil J.)
Koordinátorem pro jednání se zástupci organizací a zástupců obcí-Štork

8.

Projektová dokumentace kanalizace okrajových částí obce
a)
Rada projednala lokality, ve kterých bude výhledově třeba realizovat
kanalizaci v návaznosti na již schválený projekt kanalizace. Jedná se o lokality
okrajových částí, které budou zaústěny do již plánované kanalizace
(koupaliště - Kovář, bytovky - Veverka, kaplička - Václavek)
b)

Rada pověřila starostu k zajištění projektové dokumentace u ing. Průši
pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

9.

Rozpočet - hasiči (dýchací přístroje)
a)
Rada projednala požadavek SDH na nákup dýchacích přístrojů pro zásahovou
jednotku. Rada schvaluje zařazení investice nákupu dvou kusů dýchacích
přístrojů do rozpočtu městyse pro rok 2020
pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

10.

Prezentace knihy Třebíčsko z nebe
a)
Regionální projektový manažer p. Andražko představil připravovanou knihu
Třebičsko z nebe, přičemž předložil i cenovou nabídku, včetně podmínek
prezentace obce v návaznosti na množstevní odběr. Starosta seznámí s touto
nabídkuou zastupitelstvo k dalšímu projednání.

11.

Domácí kompostéry 2021

Starosta zjistí poptávku občanů na nové domácí kompostéry (místní rozhlas),
v případě poptávky, která bude cca 100 kusů, bude podána žádost o dotaci.
pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0
Celoplošná deratizace kanalizace
a)
Rada projednala nabídku na celoplošnou deratizaci obce od zhotovitele
Deratizace 4D s.r.o. v r. 2020 a pověřuje starosty zajištěním této deratizace.

12.

pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0
Kontrola vlastnických práv na pozemku silnice 410
Starosta zajistí věcné narovnání vlastnických poměrů a správné zařazených
a)
pozemků p.č. 43/1, p.č. 563/9 a p. č 828/2 v KÚ Rokytnice nad Rokytnou
(jedná se o pozemky na silnici k Třebíči a ve stromkách)

13.

V Rokytnici nad Rokytnou dne: 12.2.2020

Antonín Novák

Jaroslav Václavek

Stanislav Štork

Petr Machovec

Radek Šulc

