
Přítomni: 1. Antonín Novák ANO

2. Stanislav Štork ANO

3. Radek Šulc ANO

4. Jaroslav Václavek ANO

5. Petr Machovec NE

Program: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

2.

a)

3.

a)

b)

4.

a)

5.

a)

Zahájení

Rozpočtové opatření č. 108

Příkazní smlouva - kanalizace

Žádost pana Lukáše o vyjádření k zamýšlené rekonstrukci RD

Žádost pana Lukáše o stanovisko k novostavbě RD

Výkup pozemků k výstavbě RD

Rada vzala na vědomí informace za uplynulé období:                                     Byla 

předána ukončená stavba akce Bezpečný chodník  Místní komunikace na dolních 

dražkách v Rokytnici nad Rok. 

Čekárna Veverka byla osazena, terén byl upraven štěrkem a zadláždění  přesunuto 

na  jaro 2020

Jednání o změně UP-v souvislosti s výstavbou Hasičské zbrojnice probíhá 

Rada schvaluje rozpočtové opatření č.108

pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0

Zahájení

Rozpočtové opatření č. 108

Příkazní smlouva - kanalizace

Žádost pana Lukáše o vyjádření k zamýšlené rekonstrukci RD

pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

Rada projednala a schválila příkazní smlouvu na zpracování žádosti na 

kanalizaci

Rada projednala vyjádření k rekonstrukci RD Lukáš  bez připomínek

Žádost MS o individuální dotaci MTZ

Žádost MS o individuální dotaci - kulturní akce (poslední leč)

Aktualizace vyhlášek dle souladu s platnou legislativou

Pověřuje starosty uzavřením příkazní smlouvy s Ing. Dufkem ředitelem divize 

05 Brno

pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0

Žádost pana Lukáše o stanovisko k novostavbě RD

Rada projednala stanovisko k výstavě RD Lukáš bez připomínek

Zápis č. 21/19 z jednání rady 18.12.2019 v zasedací místnosti úřadu

pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0
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18.12.2019

omluven

Žádost MS o individuální dotaci MTZ

Rada schválila žádost MS Rokytnice nad Rokytnou o individuální dotaci (MTZ) 

za rok 2019  3.500.- Kč

Rada schválila smlouvu MS Rokytnice nad Rokytnou o individuální dotaci 

(MTZ)  z rozpočtu za rok 2019  3.500,- Kč.

pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0

Rada projednala návrh vlastníků na prodej pozemkůp.č.-555 a p.č.554 na 

výstavbu RD a ukládá místostarostovi zpracovat předběžné náklady na 

zasíťování těchto pozemků (Zjištění předběžné ceny na metr pozemku)

Výkup pozemků k výstavbě RD

Žádost MS o individuální dotaci - kulturní akce (poslední leč)

Rada schválila žádost MS Rokytnice nad Rokytnou o individuální dotaci 

(kulturní akce) za rok 2019  16.000,- Kč

pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0

Aktualizace vyhlášek dle souladu s platnou legislativou

Rada vzala na vědomí nutnou aktualizaci vyhlášek dle platné legislativy. Z 

tohoto důvodu bude v průběhu ledna připraven návrh úprav. Zajistí starosta 

pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0

pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0

Rada schválila smlouvu MS Rokytnice nad Rotytnou o individuální dotaci 

(kulturní akce)  z rozpočtu za rok 2019  16.000,- Kč.

pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0

pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0

Antonín Novák

Stanislav Štork

Radek Šulc

Jaroslav Václavek

Petr Machovec

V Rokytnici nad Rokytnou dne:


