
Zápis č. 34/20 ze dne 1.7.2020 

Přítomni: Novák, Šulc, Machovec 

1) Informace za uplynulé období 

2) Sokolovna 

3) Skládkování zeminy 

4) Sportovní areál koupaliště 

5) Výběrové řízení 

6) Výstavba MŠ 

7) Kompostéry 

8) Pozemky u Kojetic 

9) Různé 

 

1. Starosta přivítal členy rady a podal informace za uplynulé období. 

 

2. Starosta oslovil zástupce župy p. Zuzaňáka ohledně schůzky k převodu sokolovny. Zuzaňák 

navrhne termíny a přepošle rovnou na Ing. Štorka. 

 

3. Rovnání terénu na koupališti z důvodu zachování kvality půdního fondu v dané lokalitě, bude 

nutné provést skrývku ornice, kterou po srovnání terénu použijeme zpět jako vrchní vrstvu. 

Probíhá jednání o změně ÚP na těchto pozemcích. 

 

4. Sportovní areál na koupališti - SDH a 1. SK Rokytnice se dohodly na umístnění svých sportovišť 

na tomto pozemku. Rada souhlasí s umístněním i s případnou pomocí výstavby těchto 

sportovních ploch. Je nutno řešit v souladu s případnou změnou ÚP a stanovenými podmínkami 

této změny, kde je pro sportoviště zatím vyčleněna jenom část pozemku. Celkový projekt 

sportovního areálu doporučuje rada projednat na zasedání zastupitelstva. Zemní práce 

doporučuje koordinovat s výstavbou kanalizace. 

 

5. Rada se opět zabývala průběhem výběrového řízení na komunikaci spodní dražka Fendrych - Pál, 

Osloveny: COLAS, GEO stav Valeč. Otevírání obálek 16.7. v 10 hod. na úřadu 

 

6. Výstavba MŠ - z důvodů špatného počasí nepatrné zdržení, nutno řešit uskladnění materiálu na 

hřišti TJ. 

 

7. Kompostéry - rada projednala doporučení zpracovatele žádostí o možnosti zapojení dalších obcí 

do naší skupiny pro žádost na kompostéry z důvodů získání více bodů pro hodnocení. Rada 

souhlasí s případným zapojením obce Radostín po dořešení administrativních podmínek v 

průběhu celého projektu. 

 

8. Pozemky u Kojetic - jedná se o pozemky, na kterých stojí chaty. Chaty a pozemky pod těmito 

stavbami jsou v majetku vlastníků chat. Jedná se o pozemky 654/11 - 611 m, 654/13 - 584 m, a 

o pozemek 654/14 - 435 m. 



9. Rada projednala a pověřuje starosty zajistit cenové nabídky na organizaci výběrového řízení na: 

technický dozor investora (TDI), koordinátora BOZP a dodavatele stavební části na výstavbu 

kanalizace v obci. Rada doporučuje oslovit tyto subjekty: 

1. ING. systém s.r.o., Třebíč, Ing. Zdeněk Havelka, info@ingsystem.eu 

2. GHC REGIO, Olomouc, Ing. Aleš Calábek, calabek@ghcregio.eu 

3. VIOLETTE s.r.o., Olomouc, Ing. Monika Medková, monika.medkova@violette-sro.cz 

4. SELLER MORAVIA, Ostrava, Roman Tyl, tyl@seller-moravia.eu 
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