
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

Dětské hřiště

Program "Hospodaření v lesích 2019/II"

Přístřešek u hasičské dráhy

Přítřešek na technické zázemí 1.SK

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

Sečení zeleně, práce v lese

Chodníky, VO, chráničky - dolní dražka

Proběhl dětský den na Březové (90 dětí, 80 dospělých)

Zahájení

Informace o činnosti úřadu

Dětské hřiště

Starosta byl pověřen k doplnění objednávky herních prvků na dětské hřiště v MŠ 

(v rámci spolupráce s dodavatelem hřiště - bez dopadu na cenu díla)

pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

Kompostéry do domácností

Zápis č. 16/19 z jednání rady 26.9.2019 v zasedací místnosti úřadu
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26.9.2019

Program "Hospodaření v lesích 2019/II"

pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

Starosta byl pověřen k podání žádosti na oplocenky. Termín do konce 09/2019. 

Realizace bude provedena v lokalitách Dražka (Ondřej Václavek) a na Březové (p. 

Pernička)

Kompostéry do domácností

Přístřešek u hasičské dráhy

V návaznosti na možnost pořízení domácích  velkoobjemových kompostérů v 

rámci dotačního programu (cena 1 ks je 3.400,-/kus, dotace 85% tj. 2.890,- , 

doplatek 15% tj. 510,-) pověřuje rada starostu k oslovení občanů za účelem 

zjištění poptávky. Rada navrhuje podpořit poptávku občanů spoluúčastí obce na 

doplatku ve výši 50-ti %, tedy doplatek domácnosti na 1 kompostér by byl 250,-

Místostarosta byl pověřen ke zpracování návrhu zastřešení prostoru za vodárnou 

na fotbalovém hřišti. Rada schvaluje materiálovou výpomoc obce na realizaci 

konstrukce zastřešení ve formě dodávky řeziva.

pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

Přítřešek na technické zázemí 1.SK

SDH požádalo obec o zajištění řeziva na realizaci přístřešku. Rada pověřila 

starostu k zadání řeziva do výroby. Termín - říjen 2019

pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

V Rokytnici nad Rokytnou dne:

pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0



Antonín Novák

Stanislav Štork

Radek Šulc

Jaroslav Václavek

Petr Machovec


