Zápis č.30/20 z jednání rady 17.6.2020 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
Informace za uplynulé období
Vydání historické knihy obce v 2021
Kompostery
Příprava výběrového řízení
Redukce plánu investičních akcí

7. Sokolovna
8. Úvěr MŠ
9. Výsadba stromů
10. Příprava zasedání zastupitelstva
11. Finanční podpora sportu 2020
12. Rozpočtové opatření č.3
13. Různé
1.

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

2.

Informace za uplynulé období
a) Starosta seznámil přítomné s přijatými opatřeními a finančními náklady na
koronavir.
Díky obětavosti a darům od občanů a firem naše se náklady se pohybují do
1000Kč.
b) VPP úklid v lese a vyžínání stromků, sečení, zametání, oprava fasády hospody
na koupaliště je dokončená (Felix Pál).
c) Výstavba MŠ - probíhá příprava pláně pro založení objektu.
d) Výstavba komunikace SD- od pondělí 22.6. se začnou pokládát obrubníky na
trase Pál - Fendrych.

3.

Vydání historické knihy obce v 2021
a) Rada projednala nabídku na zpracování publikae o historii obce a rozhodla o
odložení jejího vydání, výhledově v dalších letech.
pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

4.

Kompostery

a)

Rada projednala zapojení se obce do zamýšlené akce v rámci opračního
programu ŽP domácí kompostéry 2021 Akce v rámci předcházení vzniku
odpadů v DSO MPM. Do všech domácností roznesené letáky, do 16.6. 2020 je
v obci 170 zájemců.
Rada rozhodla objednat 200 kusů komposterů.
pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

5.

Příprava výběrového řízení
a) Rada se opět zabývala zajištěním výběrového řízení na komunikaci spodní
dražka Fendrych - Pál. Pan Herbrych vznesl dotaz proč a za kolik zajištuje
výběrové řízení K-Investing.
Na minulé radě rada schválila zajištění výběrového řízení firmou K-Investing,
a to z důvodů zanedbatelné ceny na kompletní zpracování výběrového řízení
ve výší 5000 Kč. a záruku kvalitně odvedené práce.

6.

Redukce plánu investičních akcí
a) Rada projednala plán investic na rok 2020 v důsledku poklesu daňových
příjmů.
Pokles cca o 3 000 000Kč by neměl ohrozit základní naplánované investice
obce v roce 2020.
Odložit se mohou investice do výstavby kanalizace (koupaliště a školní
zahrada) oprava koupaliště, nákup stanu či odkup sokolovny. V těchto
kapitolách se jedná o úsporu cca. 3 mil.Kč. Dále lze předběžně počítat s
příjmem z dotovaných akcí - komunikace a chodníky, jejichž vyúčtování by
mělo proběhnout koncem roku ve výši přibližně 3 mil korun.

7.

Sokolovna
a) VH TJ Sokol Rokytnice na svém jednání 12.6.2020 potvrdila svoje přijaté
usnesení na VH v roce 2019 o záměru prodeje nemovitého majetku sokolovny
obci a vybudování nového sportoviště . Dalším jednání v souladu s usnesením
OZ pověřuje rada Stanislava Štorka, jako nečlena TJ Sokol Rokytnice.

8.

Úvěr MŠ
a) Rada projednala smlouvu o úvěru na výstavbu MŚ a doporučuje zastupitelstvu
schválit.
pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

9.

Výsadba stromů
a)

10.

Rada projednala návrh na podání dotace o výsadbu stromů a pověřuje
starosty zajistit odborný posudek a podání žádosti

Příprava zasedání zastupitelstva
a) Projednání smlouvy o úvěru na dostavbu MŠ

b)
c)
d)
e)
f)

Projednání redukce plánovaných investičních akcí
Projednání stavu převodu sokolovny
Záměr prodeje pozemku
SMS rozhlas
různé

Finanční podpora sportu 2020
a) finanční podpora - sport 2020 rada projednala finanční podporu na soutěžní
činnost a navrhuje její čerpání snížit o 30-40 % (pokles příjmů obce)

11.

pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0
Rozpočtové opatření č.3
a) Rada schválila rozpočtové opatření č.3 bez připomínek

12.

pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

V Rokytnici nad Rokytnou dne: 17.6.2020

Antonín Novák

Jaroslav Václavek

Stanislav Štork

Petr Machovec

Radek Šulc

