Zápis č. 35/20 ze dne 12.8.2020
Přítomni: Antonín Novák, Jaroslav Václavek, Stanislav Štork, Radek Šulc, Petr Machovec
1. Informace za uplynulé období
2. Sokolovna
3. Sportovní areál koupaliště
4. Komunikace
5. MŠ
6. Den obce
7. Nákup pozemku pro výstavbu RD
8. Smlouva o zřízení věcného břemene e-on
9. Smlouva o smlouvě budoucí e-on
10. Sraz rodáků 2021 – žádost
11. Žádost o podporu Třebíč Open 2020
12. Záměr prodeje pozemků pod garážemi
13. Rozpočtové opatření č.4
14. Program jednání zastupitelstva
1. Starosta přivítal členy rady a podal informace za uplynulé období.
2. Starosta oslovil zástupce župy p. Zuzaňáka ohledně schůzky k jednání ve věci převodu
sokolovny do majetku obce, schůzka proběhne 19. 8. 2020 v 15 hod. Záměr obce je i nadále
koupě sokolovny za účelem vybudování sportovně kulturní multifunkční budovy, dále pak
podpora TJ při budování venkovního sportovního zařízení, které rozšíří možnosti
provozování pohybové činnosti jednak členů TJ a jednak ostatních občanů obce. Toto
venkovní sportoviště bude v majetku TJ.
3. Rovnání terénu na koupališti z důvodu zachováni kvality půdního fondu. Byla provedena
skrývka ornice, v současné době probíhá navážení odbagrované zeminy. Záměr
zainteresovaných místních organizací, vybudovat na těchto plochách sportoviště s
odpovídajícím zázemím, podléhá změně ÚP. Žádost o tuto změnu bude podaná po skončení
právě probíhající změny ÚP (plocha za úřadem městyse pro vybudování hasičárny), která je
nyní v procesu, ve zkráceném řízení. V současné době se areál bude využívat ke sportovním
účelům za stávajících podmínek.
Pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0
4. Komunikace Dolní Dražka - rada projednala položení odpadního a tlakového potrubí pro
připravovanou opravu kanalizace od bytovek a vybudování parkovacího stání u RD č.p. 12.
Pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0
5. Výstavba MŠ pokračuje se 14-ti denním zpožděním oproti platnému harmonogramu.
Připravuje se přeložka kanalizace a plynu. Začal odvoz uskladněné zeminy ze hřiště TJ.

6. Den obce – za současného stavu, s ohledem na hygienická opatření vlády, související
s virusem Covid, je předpoklad uskutečnit den obce pouze ve venkovních prostorách.
S tímto ohledem je zájem uskutečnit tuto kulturní akci v areálu koupaliště a fotbalového
hřiště, jež představují velké a otevřené prostory. Starosta dohodne podmínky s nájemcem
areálu.
Pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0
7. V červenci proběhlo jednání s majiteli nemovitosti ohledně odkoupení pozemku pro
výstavbu RD u koupaliště. Majitelé jsou ochotni větší část pozemku obci prodat.
Místostarosta zajistí výškopis této lokality pro následné zpracování návrhu rozdělení plochy
na jednotlivé parcely, komunikace a ostatní plochy. Proporce parcel by měly odpovídat šíři
parcely cca 21 m, plocha parcely cca 750 m2 – za tohoto předpokladu by bylo možné vytvořit
26-28 stavebních pozemků.
8. Rada projednala smlouvu o zřízení věcného břemene s E.ON distribuce a.s., F. A. Getsnera
2151/6, České Budějovice č.: JI-014330060003/014 na pozemcích 535/49, 535/23,
535/24535/37, 535/22, 866, 535/21, 476/2, 535/20, 816/6816/23,816/1, 122/3, st. 23/1,
137, 821/1, 821/2, 872, 903/7 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou za cenu 48 600,- Kč bez DPH
dle návrhu bez připomínek.
Pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0
9. Rada projednala smlouvu o smlouvě budoucí č. 1040018823/001 s E.ON distribuce a.s., F.A.
Getsnera 2151/6, České Budějovice č.: o zřízení věcného břemene na parcele p.č. 820/1
v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou za částku 1000,- Kč bez DPH dle návrhu bez připomínek.
Pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0
10. Rada ukládá starostovi podat žádost na Krajský úřad Vysočina o finanční podporu kulturní
akce Sraz rodáků 2021.
11. Žádost o podporu na Třebíč Open 2020 - rada souhlasí s podporou této akce, která
proběhne v naší obci ve sportovním areálu 1. SK Rokytnice nad Rokytnou. Rada
odsouhlasila příspěvek ve výši 4 000,- Kč.
Pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0
12. Záměr prodeje pozemků (garáže) Zerzánek, Koudelka
Jedná se o poslední dva pozemky v této lokalitě ve vlastnictví obce, na kterých jsou
postavené garáže bezmála 40 let. Dle skutečného zaměření pro opravu geometrického a
polohového určení nemovitosti je vhodné uvést majetkové poměry těchto nemovitosti do
souladu. Jedná se o prodej pozemku 535/46 (18m2) a části pozemku 535/20 (5m2) p.
Zerzánkovi, dále pak o prodej části pozemku 535/20 (17m2) panu Koudelkovi.
Starosta zajistí vyvěšení záměru prodeje těchto pozemků.
Pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0

13. Rozpočtové opatření č. 4
Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 4 bez připomínek
Pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0
14. Příprava zastupitelstva
1. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene E.ON
2. Záměr prodeje pozemku
3. Projednání dobudování sportovního areálu na koupališti
4. Projednání stavu převodu sokolovny TJ
5. Den obce
6. Různé

V Rokytnici n/Rok 12. 8. 2020

Antonín Novák, starosta

----------------------------------------

Stanislav Štork, místostarosta

-----------------------------------------

Petr Machovec

-----------------------------------------

Jaroslav Václavek

----------------------------------------

Radek Šulc

----------------------------------------

