
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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4.
5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

a)

c)

d)

Zápis č. 29/20 z jednání rady 8.4.2020 ve sportovním areálu

Rada projednala cenové nabídky na technický dozor stavby "Mateřská škola v 

Rokytnici nad Rokytnou"

Zahájení

Rada projednala a schválila znění smlouvy o dílo na generální dodávku 

novostavby "Mateřská škola v Rokytnici nad Rokytnou"

1. Zdeněk Lazárek, Heraltice, cena 5.000,- bez DPH/měsíc/koordinace BOZP, 

zpracování plánu BOZP na předmětnou stavbu 5.000,- bez DPH

Rada schválila jako koordinátora BOZP Zdeňka Lazárka.

pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

3. Ing. Stanislav Štork, cena 114.000,- bez DPH

pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

Rada projednala cenovou nabídku na výkon koordinátora BOZP, stavby 

"Mateřská škola v Rokytnici nad Rokytnou" 

pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0 (Štork)

Zahájení

Přijatá opatření z důvodu pandemie

Výstavba mateřské školy - příprava
Poskytnutí mimořádného finančního daru Nemocnici Třebíč
Rokytnice 2020

Dočasné snížení nájmu nebytových prostor v majetku obce

POV 2020

Různé

Starosta přivítal radní, rada se sešla v usnášeníschopném počtu.

Starosta seznámil přítomné s přijatými opatřeními v souvislosti s pandemií 

kovonaviru. Roušky průběžně distribuovány, občané ušili cca 250 kusů, 

nakoupeno 50 kusů. Rozvoz nákupu potřebným - průběžně zajišťováno obcí, 

dále pak farní charitou. Od 8.4.2020 změna úředních hodin kanceláře úřadu.

Rada schválila jako technický dozor stavby Ing. Stanislava Štorka
Stanislav Štork doporučuje zastupitelstvu, aby si vymezilo schválení tohoto 

bodu.

1. INVESTING Třebíč, s.r.o., cena: 170.000,- bez DPH

2. ING systém, s.r.o., cena 210.000,- bez DPH

Přijatá opatření z důvodu pandemie

Výstavba mateřské školy - příprava
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pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

Různé

3.4.2020 byla dokončena konstrukční část zastřešení dvora TS. Rada 

projednala způsob zastřešení a navrhuje prkenný záklop a střešní asfaltový 

pás s červeným břidlicovým posypem, včetně systémových klempířských 

prvků. Realizaci zajistí starosta.
pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

Akce "Čistá Vysočina" je z důvodu pandemie koronaviru zrušená

POV 2020

Rokytnice 2020

Rada schvaluje podání žádosti POV 2020 na dokončení parkovacích stání u 

komunikace spodní dražka II.etapa.

Rada projednala a schválila návrh odpuštění nájmu nájemníkům nebytových 

prostor, které jsou v majetku městyse Rokytnice n/Rok., a to po dobu 

nuceného uzavření provozoven. Jedná se zejména o restauraci na koupališti, 

masáže, holičství.

pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

Dočasné snížení nájmu nebytových prostor v majetku obce

Rada rozhodla o zrušení kulturní akce "Setkání Rokytnic 2020" z důvodu 

pandemie koronaviru. 

2. "Sraz Rokytnic 2021" - pořadatel Rokytnice nad Vlárou

3. "Sraz Rokytnic 2022" - pořadatel Rokytnice nad Rokytnou

4. V následujících letech obvyklé pořadí dle zažitých zvyklostí.

1. Letošní "Sraz Rokytnic" je zrušen

Starosta Rokytnice nad Vlárou požádal o možnost hostit následující "Setkání 

Rokytnic 2021" z důvodu 70. výročí založení jejich fotbalového oddílu. V roce 

2021 má výročí 80 let od založení též naše fotbalové družstvo Rokytnice nad 

Rokytnou. Dle informací od Radka Šulce, nepředpokládá místní fotbalová 

organizace 1.SK pořádat oslavy založení klubu v rámci Setkání Rokytnic, ale 

naopak by preferovala separaci těchto dvou sportovně kulturních akcí. 

Na základě výše uvedeného budou starostové ostatních rokytnic obesláni s 

následujícím návrhem:

Rada projednala a schválila mimořádný finanční dar Nemocnici Třebíč ve výši 

10.000,-

S místním mysliveckým sdružením byla dohodnuta realizace oplocenky v 

lesíku za koupalištěm.

pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

Poskytnutí mimořádného finančního daru Nemocnici Třebíč



25.3.2020

Antonín Novák

Stanislav Štork

Radek Šulc

Jaroslav Václavek

Petr Machovec

V Rokytnici nad Rokytnou dne:


