
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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Zahájení

Informace o činnosti úřadu

Rozpočtové opatření č. 105

Doplnění žádosti dotace na chodníky

Provozní řád dětského hřiště v MŠ

Smlouva o dílo - bezpečný chodník

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

Sečení zeleně, práce v lese, úklid komunikací po deštích

Terénní úpravy zahrady v MŠ - příprava pro realizaci dětského hřiště

Úklid stodoly

Probíhají práce na kabeláži ulice spodní dražka

Zahájeny práce na akci chodník spodní dražka

Zahájení

Informace o činnosti úřadu

Administrace projektu bezpečný chodník

Sázení stromků - alej od řadovek

Oplocenky Dražka

Dětský den na Březové

Zápis č. 15/19 z jednání rady 11.9.2019 v zasedací místnosti úřadu
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Zahájeny práce na realizaci dětského hřiště v MŠ

Rozpočtové opatření č. 105

Doplnění žádosti dotace na chodníky

pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 105

Rada projednala doplnění žádosti na chodníky 2019. Starosta je pověřen doplněním 

pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

Vybudování kontejnerového stání u MŠ

Administrace projektu bezpečný chodník

Provozní řád dětského hřiště v MŠ

Vzhledem k náročnosti požadavků administrace v rámci projektu Bezpečný chodník 2019 

je starosta pověřen k uzavření smlouvy se společností Koinvest CZ s.r.o. za účelem vedení 

projektu.

Na základě rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky na realizaci chodníku v lokalitě 

spodní dražka (Bezpečný chodník 2019) pověřuje rada starostu k uzavření smlouvy odílo s 

dodavatelem a její zadání na portál. Termín do 15.9.2019

pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

Smlouva o dílo - bezpečný chodník

Rada projednala návrh provozního řádu dětského hřiště v MŠ předloženého vedením MŠ a 

doporučuje předložit zastupitelstvu ke schválení

Sázení stromků - alej od řadovek

pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0
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11.9.2019

Rada schválila výsadbu stromků aleje - cestata od řadovek, sazenice dodá paní Denisa 

Pálková. Termín říjen 2019

pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

Oplocenky Dražka

Rada projednala realizaci oplocenek v lokalitě Dražka

starosta projedná realizaci (Václavek,Pernička ,MS-Rokytnice N/R

Dětský den na Březové

Rada projednala průběh plánované akce: Dětský den na Březové

Občerstvení pro děti zdarma: tatranka, limo, párek
Vydávání vstupních pásků na ruku - Štork

Zjištění ohniště a setů - Novák, Šulc

Výčep (pivo, limo) - Šafránek

Doprovod dětí z Rokytnice - Jana Štefánková

Začátek 15,00

Antonín Novák

Stanislav Štork

Radek Šulc

Jaroslav Václavek

Petr Machovec

V Rokytnici nad Rokytnou dne:


