Zápis č. 30/20 z jednání rady 20.5.2020 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.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Přijatá opatření z důvodu pandemie, činnost úřadu
Výstavba mateřské školy, komunikace Dolní Dražka
Odkoupení sekačky od 1.SK Rokytnice nad Rokytnou
Projednání odpisového plánu ZŠ a MŠ pro rok 2020
Rozpočtová opatření č.2

7. Zastávka Veverka - spoj 790 431 69 - odjezd z Třebíče 13,40
8. Žádost pana J. Václavka o koupi část pozemku p.č. 563
9.
Žádost F. Paculy o vynětí parcely č. 569/22 ze zemědělského půdního fondu
10. Příprava výběrového řízení na komunikaci spodní dražka Fendrych - Pál
11. Žádost o finanční podporu na provoz Linky bezpečí
1.

Zahájení
Starosta přivítal radní, rada se sešla v usnášení schopném počtu.

2.

Přijatá opatření z důvodu pandemie, činnost úřadu
a) Starosta seznámil přítomné s přijatými opatřeními kvůli kovonaviru , a
informoval o činnosti za uplynulé období
b) Do MŠ a ZŠ zajištěny dez.prostředky
c)
d)
e)

Knihovna a ZŠ bude opět otevřena od 25.5.2020
Byla podaná žádost na rekostrukci a přístavbu hasičárny
VPP - úklid v lese a sázení stromků , sečení zeleně, zametání

3.

Výstavba mateřské školy, komunikace Dolní Dražka
a) Výstavba MŠ - stavba zahájena, probíhají bourací práce, staveniště řádně
oplocené, dodavatel předloží do 28. 5. podrobný časový harmonogram, práce
probíhají v souladu s PD
b) Výstavba komunikace SD - provedeno položení chrániček a kanalizace u
Kovářových výměna prasklého kanalizačního potrubí Havel (trafačka Dlouhý),
osazování obrubníků.

4.

Odkoupení sekačky od 1.SK Rokytnice nad Rokytnou
a) 1.SK Rokytnice pořizuje novou sekačku na travní porost hřiště. Z tohoto
důvodu nabízí stávající sekačku k prodeji. Rada projednala tuto nabídku a
navrhuje cenu za koupi ve výši 15.000,-. Sekačka by byla používána k sečení
obecních ploch a hasičské dráhy.

pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0
5.

Projednání odpisového plánu ZŠ a MŠ pro rok 2020
a) Rada projednala a schválila bez připomínek odpisový plán ZŠ Rokytnice nad
Rokytnou pro rok 2020
pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

6.

Rozpočtová opatření č.2
a) Rada projednala a schválila rozpočtové opatření č.2
pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

7.

Zastávka Veverka - spoj 790 431 69 - odjezd z Třebíče 13,40
a) Starosta projednal žádost na KÚ Vysočina - zastávka bude zřízena
zřizovatelem, zastávka bude v režimu "na znamení" .

8.

Žádost pana J. Václavka o koupi část pozemku p.č. 563
a) Rada projednala a doporučuje schválit na zastupitelstvu společně s ostatními
žádostmi o tento pozemek.
pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

9.

Žádost F. Paculy o vynětí parcely č. 569/22 ze zemědělského půdního fondu
a)

Předmět žádosti není v kompetenci obce, F. Pacula musí nejprve zažádat o
změnu územního plánu v souvislosti s využitím pozemku pro individuální
výstavbu RD.

10.

Příprava výběrového řízení na komunikaci spodní dražka Fendrych - Pál
a) Rada projednala a schválila zajištění výběrového řízení K-Investing p.
Bartůňková
pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

11.

Žádost o finanční podporu na provoz Linky bezpečí
a) Rada projednala a neschválila žádost o finanční podporu Linky bezpečí
bezpečí,z.s.
pro - 0, proti - 5, zdržel se - 0

V Rokytnici nad Rokytnou dne: 20.5.2020

Antonín Novák

Jaroslav Václavek

Stanislav Štork

Petr Machovec

Radek Šulc

