
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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Starosta přivítal radní, rada se sešla v usnášení schopném počtu.

Školka - výstavba probíhá dle platné projektové dokumetace, část vadné 

kanalizace, na kterou bude napojena nová přeložka, bude opravena na 

samostatnou objednávku mimo rámec výstavby školky.

Provizorní jídelna pro ZŠ a MŠ, která je zřízena v areálu Horáckého 

kovodružstva, byla vybavena myčkou na nádobí, dále bude osazen sporák pro 

přihřívání jídla.

Komunikace Dolní Dražka - podloží je připraveno k finální vrstvě asfaltového 

povrchu, termín 14.9.2020. V rámci této akce proběhne oprava výtluků na 

obecních komunikacích.

Informace za uplynulé období

Převod sokolovny

Výběrové řízení - kanalizace

Zahájení

Informace za uplynulé období

Převod sokolovny
Výběrové řízení - kanalizace
Žádost SDH o finanční podporu

Změny hranic pozemků

Zátékání do obecních bytů nad školkou

Poškozená výstavba aleje

Zahájení

Obecní pracovníci: sečení zeleně, terénní úpravy, rozvoz dřeva

Starosta informoval o průběhu převodu sokolovny, všechny potřebné 

dokumenty byly zaslané 3.9.2020 na předsednictvo župy Jihlava, které 

projedná zaáležitost o převodu sokolovny dne 9.9.2020

Bylo podáno závěrečné vyúčtování dotací z Fondu Vysočiny a POV (čekárna na 

Veverce, parkovací stání)

Společenská akce Den obce proběhla v hojném počtu, s velice kladnými 

ohlasy občanů. Starosta tímto děkuje všem, kteří se podíleli na organizaci.

Zápis č. 37/20 z jednání rady 9. 9. 2020 v areálu koupaliště



5.

a)

6.

a)

7.

1. Technický dozor investora (TDI) a Koordinátora BOZP

2. Dodavatele stavební části

Byly osloveny tyto subjekty: Ing.systém s.r.o., GHC REGIO, Violete s.r.o. a 

Seller Moravia s.r.o.

Z oslovených zaslali cenové nabídky Seller Moravia s.r.o. a Violete s.r.o.

Z důvodu vysoké nabídkové ceny na organizaci výběrového řízení na TDI a 

BOZP, rada rozhodla, že toto výběrové řízení bude městys Rokytnice 

administrovat sám.

Usnesení 37/20-3

Pro organizaci výběrového řízení na dodavatele stavby rada vybrala 

levnějšího z uchazečů - Violete s.r.o. za cenu: 80 000Kč + DPH, rada ukládá 

starostovi zahájit úkony k uzavření smlouvy.

pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

Byly osloveny subjekty o podání cenové nabídky na organizaci výběrového 

řízení na :

…................

pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

Usnesení 37/20-4

Zátékání do obecních bytů nad školkou

Žádost SDH o finanční podporu

Rada projednala změnu hranic pozemků na silnici č. 410, p.č. 563/9 a 43/1. Na 

základě výkazu dosavadního  a nového stavu údajů katastru nemovitosti a 

zaměření…..

pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0
Usnesení 37/20-4

Rada schvaluje prohlášení o shodě na průběh hranic pozemků p.č. 828/3, 

821/1, 536/9 a 43/1 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou.

Změny hranic pozemků

SDH Rokytnice nad Rokytnou požádalo o mimořádnou finanční podporu na 

odměny pro účastníky soutěže požární ligy mládeže, která proběhne 

13.9.2020.

Rada schválila mimořádný příspěvek v částce 4.000,- Kč



a)

8.

a)

9.9.2020

Možnost opravy bude projednána na kontrolním dnu při výstavbě MŠ s Inex 

Moravské Budějovice

Poškozená výstavba aleje

Rada ukládá starostovi řešit poškození aleje v lokalitě od řadovek a nařídit 

viníkovi uvést výsadbu do původního stavu.

Antonín Novák

Stanislav Štork

Radek Šulc

Jaroslav Václavek

Petr Machovec

V Rokytnici nad Rokytnou dne:








