
Zápis č. 32/20    3.6.2020 

Přítomni: Novák, Václavek, Šulc, Machovec 

Program:  

1. Informace 

2. Prodej nádrže 

3. Vydání historické knihy obce v 2021 

4. Komunikace humna 

5. Kompostéry 

6. Žádost p. Pacula - p.č. 569/22 

7. Příprava výběrového řízení 

8. Různé 

 

1. Starosta přivítal radní a podal informace za uplynulé období: 

a) Starosta seznámil přítomné s přijatými opatřeními kvůli kovonaviru a informoval o činnosti za 

uplynulé období 

b) ZŠ a MŠ v provozu, stravování ZŠ v HK Rokytnice, zajistit el. troubu 

c) VPP úklid v lese a vyžínání stromků, sečení, zametání, oprava fasády koupaliště - Pál 

d) Výstavba MŠ - stavba zbouraná, dočasná skládka zeminy a sutě dohodnuto s TJ Sokol 

e) Výstavba komunikace SD - provedeno položení obrubníků, Kovář - Havel, příprava na 

prodloužení kanalizace směr koupaliště   

 

2. Prodej nádrže - p. Štork má zájem o odkoupení nádrže na dešťovku 

- rada projednala žádost p. Štorka a souhlasí s prodejem nevyužité nádrže, starosta zjistí cenu, 

potom bude rozhodnuto o prodeji 

 

3. Vydání historické knihy obce v 2021 - místostarosta zajistí informace v Želetavě, tam je kniha 

připravena k tisku. 

 

4. Rada projednala žádost pana Zvěřiny a ostatních občanů k omezení provozu na komunikaci p.č. 

821/3 a 823 (humna). Starosta zajistí osazení zákazovou značku 7,5 t a s ing. Vidlákem navrhne 

další možnosti řešení dopravní situace v této lokalitě. 

 

5. Rada projednala zapojení se obce do zamýšlené akce v rámci operačního programu ŽP - domácí 

kompostéry 2021 - Akce v rámci předcházení vzniku odpadů v DSO MPM. 

Obec by tím měla získat - úbytek komunálního odpadu - kompostovatelný odpad je hlavně ten z 

kuchyně, takže ten, co běžně končí v komunálu (např. zbytky jídel, slupky, ohryzek z jabka, rulka z 

toal. papíru, sáček z čaje, kávová sedlina, kompostovatelné dětské pleny a dámské hygien. 

potřeby, apod.) 

Dále získá zodpovědnost obyvatelstva a jeho schopnost třídit! Během 5 let dojde jistě ke 

zvyšování poplatku za svoz – kompostéry se tak mohou stát nástrojem na nižší poplatky za svoz - 

při pořízení kompostérů platí obec jen spoluúčast, což je cca 500,- Kč na jeden kus a celková 



administrace projektu je přibližně kolem 5000 - 10 000,- Kč na obec. Je velmi důležité pokrýt celou 

obec kompostéry, tak jedině bude v celé obci ponížen právě komunální odpad a podobně. 

Rada souhlasí ze zapojením obce do této akce DSO MPM. Počet kompostérů objednat pouze pro 

zájemce o toto třídění. 

6. Rada projednala žádost p. Paculy  p.č. 569/22 

- p. Pacula požádal o vynětí půdy ze ZPF z důvodu zamýšlené výstavby RD na výše uvedené 

parcele. Po vysvětlení bylo panu Paculovi doporučeno požádat o změnu v územním plánu. 

 

7. Příprava výběrového řízení na komunikaci spodní dražka Fendrych – Pál 

- rada projednala a schválila zajištění výběrového řízení K-Investing - p. Bartůňková 

 

8. Různé: 

 

a) Žádost o finanční podporu na provoz Linky bezpečí  

Rada neschválila žádost o finanční podporu Linky bezpečí, z.s. 

b) Zastávka Veverka spoj 790 431 69 odjezd z Třebíče 13.40 

Starosta projednal žádost na KU Vysočina zastávka bude zřízena 

c) Hlášení + SMS  

Štork zjišťuje podmínky dodavatelů 

 

 

 


