
Přítomni: 1. Antonín Novák ANO

2. Stanislav Štork ANO

3. Radek Šulc ANO

4. Jaroslav Václavek ANO

5. Petr Machovec ANO

Hosté - Piálek, Chromý, Zerzánek, Zerzánková, Novák O.
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Návrh vyřazení neplatného územního plánu z majetku městyse

Zápis č. 7/19 z jednání rady 14.3.2019 v kanceláři starosty

Požadavek kulturní komise na nákup bezdrátových mikrofonů

Obecní studna u barvírny a u školy - oprava poklopu

Sloupy telecom

Jednání s 1. SK Rokytnice nad Rokytnou

Jednání s TJ Sokol Rokytnice nad Rokytnou (sokolovna)

Přístřešek na dvoře technického střediska

Zahájení

Informace o činnosti úřadu

Zahájení

Informace o činnosti úřadu, kontrola úkolů

Kompostárna

Pozemek 796/19 (796/34) v prostorách fi ADW - projednání možnosti odkupu

Schválení zlepšeného výsledku hospodaření MŠ a ZŠ za rok 2018

Doplnění plánu strategického rozvoje

Zahájení provedl starosta a konstatoval, že se rada sešla v usnášení schopném počtu

Byla předaná písemná žádost Lesům ČR o určení vlastnictví soch svatých  Jánů

Proběhlo podání žádosti o prodloužení stav. povolení, školka a parkoviště u 

koupaliště

Proběhla schůzka s Ing Prušou. Bylo řešeno doplnění dílčích stok 

Proběhla schůzka s Ing Vidlákem ve věci chodníků (od školy směrem k Veverce), 

byly řešeny připomínky občanů k projektu - Novák, Štork

Čekárna  na Veverkce - byly podané žádosti o vydání stanoviska MÚ Třebíč a 

odbor dopravy KÚ Jihlava. Nyní jsou k dispozici obě souhlasná stanoviska. Rada 

ukládá starostovi zpracovat a podat žádost. Rada ukládá místostarostovi 

zpracovat položkový rozpočet. 

Požadavek na osazení kontejnerového stání (plast, papír, sklo) v lokalitě za 

sitonou 

Zadání zpracování projektové dokumentace hasičárny
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Rada schvaluje výroční zprávu o hospodaření školy 2018

pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

Sloupy telecom

Odecní studna u barvírny a u školy - oprava poklopu

Starosta a místostarosta provedli kontrolu zakrytí studní u barvírny a u školy. V 

obou případech je současný stav na hranici své životnosti. 

Rada ukládá strostovi, aby obecní pracovníci provedli očištění stávajících krycích 

desek a zjištění stavu obou nádrží. Poté bude řešen konkrétní způsob jednak 

zakrytí studní a jednak využití vody k zalévání zeleně.

Požadavek kulturní komise na nákup bezdrátových mikrofonů

Schválení  hospodaření MŠ a ZŠ za rok 2018 a rozpočet 2019

Mgr. Jana Štefánková zaslala požadavek na pořízení bezdrátových mikrofonů.

Rada žádá o předložení této žádosti na příštím zastupitelstvu, včetně uvedení 

způsobu a četnosti používání.

Finální verze bude vyhotovena na měsíce května, do té doby je možno 

připomínovat.

Kompostárna

Pozemek 796/19(796/34) v prostorách fi ADW - projednání možnosti odkupu

Rada ukládá starostovi zahájit jednání s majiteli ADW o podmínkách prodeje.

Dopojení elektriky na kompostárnu, katrování, certifikace využití kompostu, 

ukládání dalšího odpadu….

Městys vlastní v areálu ADW pozemek (796/19), ke kterému je přístup přes 

pozemek (…). Rada navrhuje, tento pozemek odkoupit, aby bylo zajištěno místo 

pro případnou deponii stavebního materiálu, dřeva apod.

Proběhla oprava zbořeného propustku pod komunikací na obslužné komunikaci 

k Březové. Po jednání s Lesy ČR, ty provedou asfaltovou vrstvu v jejich režii.

Doplnění plánu strategického rozvoje

Ředitelka školy Mgr. Pulkrabová předložila dokument "zlepšený výsledek 

hopodaření MŠ a ZŠ" - kladný výsledek ve výši 53.145,- bude převeden do 

rezervního fondu.

Rada projednala návrh rozpočtu na rok 2019

pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0
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Obyvatelé lokality za sitonou požadují zřízení kontejnerového stání

Rada schválila vybudování kontejnerového stání naproti školce u 

transformátoru (toto místo bylo již dříve schváleno zastupitelstvem). 

Kontejnerové stání bude doplněno chybějící kontejnery - nákup.

pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

Zástupci hasičů nemají připomínky k návrhu nové hasičské zbrojnice.

Rada schválila zadání zpracování prováděcí projektové dokumentace.

pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

Zadání zpracování projektové dokumentace hasičárny

Přístřešek na dvoře technického střediska
Rada ukládá Jaroslavu Václavkovi zpracovat výpis řeziva na zastřešující 

konstrukci technického střediska

pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

Požadavek na osazení kontejnerového stání (plast, papír, sklo) v lokalitě za sitonou 

Masopust - bylo dohodnuto, že v zájmu udržení tradice masopustního průvodu 

proběhne v rámci zastupitelstva a všech spolků obce jednání se snahou zapojit 

do ceé akce širší veřejnost - předpoklad září 2019

1.SK zpracuje koncept žádosti o finanční podporu adresovanou okolním obcím, 

jejichž děti a mládež trénují a hrají fotbal v Rokytnici. Před vyhotovením finální 

verze a jejím oficiálním zasláním proběhne ze strany obce "antré" v 

předmětných obcích

Zástupci výboru jsou jednoznačně pro prodej sokolovny do vlastnictví obce. 

Dále má zájem za utržené peníze vybudovat mutifunkční hřiště. Rada se 

zavázala, že bude nápomocná s vytvořením projektového záměru (popis, 

projekt, rozpočet) k předložení Sokolské župě Jihlava.

Z důvodu schválení nového platného územního plánu, je třeba neplatný územní 

plán vyřadit z majetku městyse
Rada schválila vyřazení neplatného územního plánu z majetku městyse

Jednání s 1.SK Rokytnice nad Rokytnou

Návrh vyřazení neplatného územního plánu z majetku městyse

Proběhlo jednání s paní Pirotkovou ze společnosti Cetin ve věci 

telekomunikačního vedení na spodních dražkách a dále v celé obci. Dle jejich 

stanoviska řeší případné přeložky obec, včetně finančního krytí. V příštím týdnu 

proběhne jednání na místě samém ve věci rozvodů a současně připojených 

míst. Poté bude třeba rozhodnout (rada/zastupitelstvo), jakým způsobem řešit 

telekomunikační kabeláže v obci.

Jednání s TJ Sokol Rokytnice nad Rokytnou (sokolovna)



14.3.2019

Antonín Novák

Stanislav Štork

Radek Šulc

Jaroslav Václavek

Petr Machovec

V Rokytnici nad Rokytnou dne:

Rada ukládá starostovi zadat do výroby výše uvedené řezivo

pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0


