
Přítomni: 1. Antonín Novák ANO

2. Stanislav Štork ANO

3. Radek Šulc ANO

4. Jaroslav Václavek ANO

5. Petr Machovec ANO
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Kabeláž e-on spodní dražka - po jednání s panem Pekárkem je dohodnuto 

zahájení prací od srpna 2019. Předání stavení staveniště  24.6.2019 

Zápis č.12/19 z jednání rady 19.6.2019 v zasedací místnosti úřadu

Žádost p. Malacha o koupi obecního pozemku č.p. 379

Obecní stodola - stav uložených věcí

Stížnosti na šikanu v ZŠ Rokytnice n.R

Sraz Rokytnic 2019

Zahájeny úkony ve věci poptávkového řízení:                                                      

Dětské hřiště ve školce (Štork)                                                                  Oprava 

komunikací (Novák)

Dohodnuta schůzka s Jaronet a Midgart, Telekom nemá zájem (stavební 

připravenost pro uložení optických kabelů)

Zahájení

Informace o činnosti úřadu

Rozpočtové opatření č. 102

Rada projednala a schválila rozpočtové opatření č.101

Zahájení

Informace o činnosti úřadu

Rozpočtové opatření č. 102

Požární nádrž - kontrola KHS

Oprava požární víceúčelové nádrže

Reakce Lesů ČR na dotaz vlastnictví soch svatých Jánů (křižovatka u Kojetic)

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

Sečení zeleně, práce v lese, rozvoz dřeva, ternní úpravy na koupališti. Oprava  

pískoviště a volejbalového hřiště. V návaznosti na výši ceny plážového písku (35 

tisíc) bude plocha volejbalového hřiště doplněna "obyčejným" maltovým pískem.

Dokončení vstupní brány

Byla podaná žádost o zpracování manipulačního řádu poldru (Vodohospodářský 

ateliér Brno)

Byla podaná žádost na POV 
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19.6.2019

Rada nedoporučuje prodej tohoto pozemku

V Rokytnici nad Rokytnou dne:

Sraz Rokytnic 2019

Doprava zajištěna v režii obce, ostatní náklady jsou v režii jednotlivých 

organizací.

Stížnosti na šikanu v ZŠ Rokytnice n.R

Rada bere na vědomí opakující se stížnosti na šikanu v ZŠ Rokytnice n/Rok, dále 

bere na vědomí způsob řešení této situace paní ředitelkou školy.

Obecní stodola - stav uložených věcí

Rada provedla obhlídku věcí deponovaných v obecních prostorách a ukládá 

starostovi veškeré nefunkční stroje a zařízení, dále pak nepotřebný materiál 

zlikvidovat.

Žádost p. Malacha o koupi obecního pozemku č.p. 379

Oprava požární víceúčelové nádrže

Rada projednala žádost pana Malacha o prodeji části pozemku č.p. 379 v k.ú. 

Rokytnice n/Rok. Za účelem výstavby fantas vesničky

pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

Společnost Lesy ČR zaslala vyjádření o vlastnictví soch. Tento dokumen v 

podstatě záležitost nikam neposouvá, místostarosta je pověřen řešit dále tuto 

záležitost s právním poradcem JUDr. Juránkem.

Reakce Lesů ČR na dotaz vlastnictví soch svatých Jánů (křižovatka u Kojetic)

Starosta je pověřen k jednání s projektantem ing. Zvěřinou za účelem sjednání 

schůzky, na které budou konzultovány možné sanační úpravy a opravy požární 

nádrže.

Požární nádrž - kontrola KHS

Rada projednala závěry z jednánín s vedoucí KHS Vysočina a ukládá starostovi 

uvést všechny informace o zařízení v souladu skolaudačním rozhodnutím, tedy 

tuto vodní plochu vždy uvádět jako "víceúčelová požární nádrž"

pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0



Antonín Novák

Stanislav Štork

Radek Šulc

Jaroslav Václavek

Petr Machovec


