
Přítomni: 1. Antonín Novák ANO

2. Stanislav Štork ANO

3. Radek Šulc ANO

4. Jaroslav Václavek ANO

5. Petr Machovec NE
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Zápis č.38/20 z jednání rady 30. 9. 2020 v areálu koupaliště

Dokumentace k vyúčtování dotace "Bezpečný chodník" zkompletována a 

připravena k odeslání.

Probíhá zpracování studie multifunkčního hřiště o rozměrech 23x45m, s 

vymezením hrací plochy na malou kopanou 20x40m, další sporty - florbal, 

nohejbal, tenis, dva basketbalové koše na šířku hřiště. Nyní v jednání způsob 

oplocení nad prkenným mantinelem ocelová pozinkovaná síť vs. tkaná síť.

Obecní pracovníci: sečení zeleně, terémní úpravy, rozvoz dřeva

Starosta informoval o průběhu převodu sokolovny: dne 9. 9. 2020 

předsednictvo krajské župy schválilo doporučilo prodej sokolovny a části 

pozemků městysi Rokytnice nad Rokytnou.

Zahájení

Informace za uplynulé období

Převod sokolovny
Výběrové řízení - kanalizace
Pronájem pozemku hasičské dráhy

Rozpočtové opatření č. 5

Plán strategického rozvoje Městyse nad Rokytnou

Plán rozvoje sportu Městyse Rokytnice nad Rokytnou

Stavba chodníků od školy k Veverce

Převod pozemků mezi Městysem Rokytnice nad Rokytnou a 1.SK

Zahájení

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

Školka - výstavba probíhá dle platné projektové dokumetace, v týdnu od 5.10. 

budou pokračovat práce na přeložkách plynovodu a kanalizace - dopravní 

omezení v této lokalitě.

Komunikace Dolní dražka - provádění terénních úprav, osazování dopravního 

značení, úprava vjezdů do garáží.

Dne 2. a 3.10 proběhnou volby do krajského zastupitelstva - veškerá 

administrativa zajištěná.

Informace za uplynulé období

Převod sokolovny
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30.9.2020V Rokytnici nad Rokytnou dne:

Rada ukládá starostovi připravit návrh nájemní smlouvy.

Převod pozemků mezi Městysem Rokytnice nad Rokytnou a 1.SK

Byly předány podklady pro zanesení do KN, týkající se převodu nemovitostí 

(pozemků kolidujících se stavbou nových kabin a převlékáren v areálu na 

koupališti) 

Místostarosta připraví návrh smlouvy o předkupním právu na objekt nových 

kabin.

Stavba chodníků od školy k Veverce

Starosta zajistí předání dokumentů na MěÚ Třebíč, ve věci vydání stavebního 

povolení na stavbu "Chodníky podél silnice III/456"

Plán rozvoje sportu Městyse Rokytnice nad Rokytnou

Rada projednala doplnění plánu rozvoje sportu Městyse Rokytnice nad 

Rokytnou, po provedení navrhovaných úpravu bude dokument předložen ke 

schválení na nejbližším jednání zastupitelstva.

Plán strategického rozvoje Městyse nad Rokytnou

Pronájem pozemku hasičské dráhy

Rada projednala doplnění plánu strategického rozvoje Městyse Rokytnice nad 

Rokytnou, po provedení navrhovaných úpravu bude dokument předložen ke 

schválení na nejbližším jednání zastupitelstva.

Rada projednala a schválila rozpočtové opatření č. 5

pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0

Rozpočtové opatření č. 5

Rada ukládá místostarostovi vejít v jednání se zástupci SDH, za účelem 

stanovení rozsahu plánovaných úprav v prostoru hasičské dráhy, dále způsob 

využívání plochy v návaznosti na vjezd do areálu.

Místostarosta provede kontrolu a aktualizaci kupních smluv na prodej a koupi 

pozemků pro vybudování multifunkčního hřiště.

Probíhá aktualizace projektové dokumentace a výkazu výměr, jako podklad 

pro zahájení výběrového řízení na dodavatele stavby.
Rada ukládá místostarostovi zpracovat dokumentaci pro výběrové řízení na 

technický dozor stavby  a na koordinátora BOZP.

Výběrové řízení - kanalizace



omluven

Antonín Novák

Stanislav Štork

Radek Šulc

Jaroslav Václavek

Petr Machovec








