Zápis č. 29/20 z jednání rady 29.4.2020 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:

Zahájení
Přijatá opatření z důvodu pandemie, činnost úřadu
Výstavba mateřské školy - příprava
Projednání dalšího zařazení obce do MAS Podhorácko
Úvěr na výstavbu MŠ
Rozpočtové opatření č.1
Zastávka Veverka - spoj 790 431 69 - odjezd z Třebíče 13,40
Výběrové řízení na komunikaci spodní dražka
Žádost o dotaci na stavbu "Rekonstrukce a modernizace hasičské zbrojnice v
9.
Rokytnici nad Rokytnou"
10. Areál koupaliště - nájemce
11. Příprava jednání zastupitelstva

1.

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

2.

Přijatá opatření z důvodu pandemie, činnost úřadu
a) Množství roušek jak šitých, tak i jednorázových je pro distribuci dostatek. V
prostorách úřadu jsou pravidelně desinfikovány povrchy, na podatelně je
zřízená distanční přepážka pro návštěvy úřadu.
b) Proběhla "individuální" Čistá Vysočina, kdy odpadky sbírali členové
zastupitelstva s rodinnými příslušníky, pytle s odpadky byly odvezeny na
skládku.
c) VPP - úklid v lese, sázení stromků, čištění koupaliště
d) Rada děkuje všem dobrovolníkům, kteří šijí textilní roušky pro své
spoluobčany, nebo věnovali látky pro šití roušek. Rada pověřuje starostu, aby
jako poděkování těmto občanům předal dárkový balíček.

3.

Výstavba mateřské školy - příprava
a) Dne 23.4. bylo předáno staveniště zhotoviteli, bourací práce budou zahájeny
27.4.
b) Starosta byl pověřen, aby seznámil nájemníky objektu školky a učitelky
mateřské školky o omezeném přístupu a dbání opatrnosti z důvodu
probíhajících stavebních prací.

4.

Projednání dalšího zařazení obce do MAS Podhorácko

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

a)

Rada projednala návrh na zařazení území obce Rokytnice nad Rokytnou do
území působnosti MAS Podhorácko na programové období 2021 - 2027 - bez
připomínek a doporučuje OZ jeho schválení.
pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

5.

Úvěr na výstavbu MŠ
a) Rada projednala nabídky peněžních ústavů ČS, a.s. a KB, a.s. na poskytnutí
úvěru na výstavbu MŠ Rokytnice nad Rokytnou ve výši 22,000.000,- Kč a
doporučuje uzavření smlouvy o úvěru s ČS, a.s., Třebíč
pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

6.

Rozpočtové opatření č.1
a) Rada projednala a schválila rozpočtové opatření č.1
pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

7.

Zastávka Veverka - spoj 790 431 69 - odjezd z Třebíče 13,40
a) Rada projednala návrh na zřízení autobusové zastávky na Veverce u spoje č.
790 431 69 a pověřuje starostu oslovit společnost Trado ve věci podmínek
zřízení autobusové zastávky.
pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

8.

Výběrové řízení na komunikaci spodní dražka
a) Rada projednala způsob uskutečnění výběrového řízení na komunikaci Spodní
Dražka a pověřuje starostu oslovit paní Bartůňkovou na zajištění tohoto
řízení.
pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

9.

Žádost o dotaci na stavbu "Rekonstrukce a modernizace hasičské zbrojnice v
Rokytnici nad Rokytnou"
a)

Rada projednala a schválila smlouvu na zpracování a podání žádosti o dotaci
na stavbu "Rekonstrukce a modernizace hasičské zbrojnice v Rokytnici nad
Rokytnou"
pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

10.

Areál koupaliště - nájemce
a) Ke dni 31.3.2020 pozbyla platnost nájemní smlouvy na areál koupaliště s Mgr.
Karlem Ošmerou. V návaznosti na vyhlášený stav související s opatřeními
vydanými z důvodu koronaviru je tedy nyní areál bez platného nájemce. V
zájmu kontinuity provozu areálu rada navrhuje areál pronajmout předem
vybranému uchazeči, kterým je pan Česnek, jež v uplynulém období zajišťoval
chod areálu pod Mgr. Ošmerou. Doba nájmu se předpokládá na dobu určitou,
a to do konce roku 2020. Starosta je pověřen tento záměr vyvěsit na úřední
desku.

Příprava jednání zastupitelstva
a) Termín konání zastupitelstva bude 21.5.2020

11.

b)

Předpokládaný program jednání:
1. Projednání závěrečného účtu Městyse Rokytnice
2. Projednání účetní uzávěrky městyse
3. Projednání návrhu na vyřazení DDHM z majetku městyse
4. Projednání zprávy inventarizační komise
5. Projednání úvěrové smlouvy na výstavbu MŠ
6. Projednání nájemce areálu koupaliště

V Rokytnici nad Rokytnou dne: 29.4.2020

Antonín Novák

Jaroslav Václavek

Stanislav Štork

Petr Machovec

Radek Šulc

