Zápis č. 26/20 z jednání rady 25.2.2020 v zasedací místnosti úřadu
Přítomni:

1.
2.
3.
4.
5.

Antonín Novák
Stanislav Štork
Radek Šulc
Jaroslav Václavek
Petr Machovec

ANO
ANO
ANO
ANO
NE

Program:

1.

Zahájení

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kulturní akce 2020
Rozpočet 2020
Pronájem koupaliště
Úprava schválené směrnice pro poskytování individuální dotace
Prodej pozemku 563/1 a 828/2
Rokytnice 2020

1.

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

2.

Kulturní akce 2020
Dětský den - přelom květen/červen
Rokytnice 2020 - 19. až 21.6
Den obce - 29.8., nebo 5.9.
Lampiónový průvod
Rozsvěcování vánočního stromku
Vánoční trhy
Výstup na Mařenku

3.

Rozpočet 2020
a)
Rada doplnila plán investičních akcí 2020 o připomínky členů a doporučuje
jejich zahrnutí do rozpočtu
b)
Podpora kulturní a sportovní činnosti - 250.000,- bude rozděleno dle
stávajících platných pravidel

c)

4.

100.000,- kultura a MTZ (max 20.000,- na žadatele)
150.000,- sportovní a soutěžní činnost (mládež 100.000,- ostatní 50.000,-)
Rezerva na obecní osobní automobil 80.000,pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0

Pronájem koupaliště
a)
Pan Ošmera požádal o prodloužení nájemní smlouvy. Zároveň předložil
přehled nákladů a výnosů plynoucích z provozování hospody a koupaliště v
uplynulém roce. V návaznosti na uvedenou bilanci žádá o snížení nájmu.
b)

Rada projednala tuto žádost a navrhuje k projednání zastupitelstvem obce

pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0
5.

Úprava schválené směrnice pro poskytování individuální dotace
a)
Rada doporučuje OZ ze směrnice o poskytování individuálních dotací v článku
3. Výsledky dotačního řízení vypustit větu "O poskytování dotace rozhodne OZ
městyse Rokytnice nad Rokytnou" . Tato formulace není v souladu se
zákonem, potažmo s článkem I. Základní ustanovení , pod bodem č.1 Právní
předpisy a dokumenty předmětné směrnice.
pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0

6.

Prodej pozemku 563/1 a 828/2
a)
Žádost pana Kamila Kružíka, o koupi části pozemků - bude řešeno na jednání
OZ, a to po opravném geodetickém zaměření a správné kategorizaci pozemků.

7.

Rokytnice 2020
a)
Složení komise pro zajištění setkání Rokytnic: Za městys : Štork, Novák, za
1.SK - Šulc, MS - Václavek, TJ - Chromý, SDH - Herbrych, Nováček. Pokladna
Kašpárková (Chaloupka, Dokulil J.)
Koordinátorem pro jednání se zástupci organizací a zástupců obcí - Štork
Hlavním pořadatelem setkání Rokytnic 2020 je městys Rokytnice nad
b)
Rokytnou, se kterým budou spolky spolupracovat.
c)
Termín setkání Rokytnice byl stanoven na 19.6. až 21.6.2020
d)
e)

f)
g)
h)

Večerní zábavu budou organizačně zajišťovat: Městys, 1.SK, TJ, MS.
SDH bude mít otevřený stan s občerstvením i během večerní zábavy.
Hudba: (hudební skupiny osloví Štork)
Pátek: Yetti Rock, (Žlabina Bend? Piálek?...)
Sobota: HGB, Balkán
Program pro děti na Březové - sobota - zajistí Novák
Ubytování - starostové obcí - zajistí Novák
Ostatní organizační záležitosti budou předmětem 1. koordinační schůzky,
která se uskuteční ve středu 18.3. v 18,00 v zasedací místnosti úřadu.

V Rokytnici nad Rokytnou dne: 25.2.2020

Antonín Novák

Jaroslav Václavek

Stanislav Štork

Petr Machovec

Radek Šulc

