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Zápis č. 17/19 z jednání rady 9.10.2019 v zasedací místnosti úřadu

Zajištění archeologického výzkumu při budování kanalizace

Popelnice na hřbitově

Setkání Rokytnic

Doplnění plánu rozvoje sportu městyse

Rozpočtové opatření č. 106

Betlém - pořízení dřevěných figur

Volební řád ZŠ a MŠ

Zahájení

Projednání směnné smlouvy s 1.SK

Žádost o poskytnutí individuální dotace 1.SK Rokytnice

Žádost o poskytnutí individuální dotace TJ sokol Rokytnice

pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit žádost 1.SK o individuální dotaci za 

rok 2019

Rada schvaluje žádost TJ sokol Rokytnice o individuální dotaci za rok 2019 

ve výši 19.000,-

pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

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

počtu

Rada projednala směnnou smlouvu ve věci narovnání vlatnických poměrů 

pozemků v prostorách nových kabin a souvisejících pozemků. 

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit směnnou smlouvu

pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

Zahájení

Projednání směnné smlouvy s 1.SK

Žádost o poskytnutí individuální dotace 1.SK Rokytnice

Žádost o poskytnutí individuální dotace TJ sokol Rokytnice

Zajištění archeologického výzkumu při budování kanalizace

Dětské hřiště v MŠ
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pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

Betlém - pořízení dřevěných figur

Rada projednala návrh Jany Štefánkové na realizaci vánočního Betlému 

před budovou úřadu. Rada projednala možnost pořízení vyřezávaných 

figurín Josefa a Marie, přičemž cena za jeden kus je 10.000,-. Rada 

doporučuje zastupitelstvu schválení této investice. Předpokládá se 

realizace konstrukce chléva svépomocí, stejně tak i jeslí s Ježíškem. V 

následujících letech by bylo možné oslovit místní řemeslníky s možností 

výroby dalších figur, případně figurky koupit.

pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

Volební řád ZŠ a MŠ

Ředitelka ZŠ a MŠ Rokytnice n/Rok. předložila radě návrh znění volebního 

řádu, kterým se volí školská komise. Rada tento návrh projednala a 

schválila.

pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

Doplnění plánu rozvoje sportu městyse

Rada projednala a doplnila plán rozvoje sportu městyse, který bude 

předložen ke schválení zastupitelstvu.

Setkání Rokytnic

Za účasti zástupců 1.SK, TJ sokol a hasičů bylo dohodnuto následující:

Jednotlivé organizace budou zajišťovat sportovní klání a občerstvení v 

rámci svého sportoviště vždy do určité večerní hodiny, (cca do 20,00 - bude 

upřesněno), poté budou stánky s občerstvením uzavřeny a kulturní akce 

bude pokračovat na koupališti na hlavním parketu areálu, kde se budou 

jednotlivé organizace podílet dle dohody.
Budou osloveny místní hudební skupiny ohledně zajištění produkce na 

večerní taneční zábavě.

Popelnice na hřbitově
V návaznosti na připomínky občanů ve věci umístění popelnic u hlavního 

vchodu v bezprostřední blízkosti hrobů, budou popelnice umístěny ve dvou 

místech, a to dvě popelnice u márnice a tři popelnice vně hřitova u 

postranního vchodu.

Starosta zajistí kompletaci a předání dokumentů k závěrečnému vyúčtování 

akce

pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

Dětské hřiště v MŠ

Společnost Pueblo - archeologická společnot, o.p.s. zaslala nabídku na 

zpracování návrhu archeologického výzkumu při realizaci kanalizace. 

Místostarosta byl pověřen k jednání s touto společností dle aktuálnosti 

projektu kanalizace
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V Rokytnici nad Rokytnou dne:


