
Přítomni: 1. Antonín Novák ANO

2. Stanislav Štork ANO

3. Radek Šulc ANO

4. Jaroslav Václavek NE

5. Petr Machovec ANO
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Starosta přivítal radní, rada se sešla v usnášení schopném počtu.

MŠ dokončená vazba, dokončuje se zastřešení, hotová přeložka plynu, 

telecomu a dokončuje se propojení nové kanalizace

Komunikace Dolní dražka - provádění terénních úprav, osazování dopravního 

značení, úprava vjezdů do garáží.

Komunikace Dolní dražka - dokončuje se osazení dopravního značení úprava 

vjezdů do garáží a připravují doklady se kolaudaci.

Informace za uplynulé období

Převod sokolovny, multifunkční hřiště

Výběrové řízení - kanalizace

Zahájení

Informace za uplynulé období

Převod sokolovny, multifunkční hřiště
Výběrové řízení - kanalizace
Pronájem pozemku hasičské dráhy

Rozpočtové opatření č. 6

Plán strategického rozvoje Městyse nad Rokytnou

Poskytování dotací z rozpočtu Městyse Rokytnice nad Rok.

Prodej pozemků

Příprava zastupitelstva

Různé

Zahájení

Dokončuje se propojení chodníků u sokolovny (Ferkl)

Rada projednala a doplnila návrh studie projektu na multifunkční hřiště (Ing 

Fabík). Tento finální návrh bude projednán s TJ Sokol Rokytnice nad Rokytnou, 

neboť stavebníkem a investorem hřiště bude TJ Sokol.

S Ing. Vítězslavem Průšou projednat závěrečné změny a doplnění projektové 

dokumentace včetně nového a aktualizovaného rozpočtu - zajistí starosta.

Ožínání v lese, rozvoz dřeva, terení úpravy, hrabání listí.

Zápis č.39/20 z jednání rady 21. 10. 2020
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Podklady pro výběr TDS na stavbu kanalizace jsou připravené, starosta je 

pověřen oslovit subjekty k podání cennové nabídky.(Ing. M.Bém 

M.Budějovice,SAFETY ORO s.r.o. Brno,ING.Systém s.r.o.Třebíč,VRV a..s Brno)

Plán strategického rozvoje Městyse nad Rokytnou

Pronájem pozemku hasičské dráhy

Rada projednala plány strategického rozvoje Městyse a rozvoje sportu 

Rokytnice nad Rok  a doporučuje přeposlat zastupitelům k případnému 

doplnění a to do 6.11.2020

Rada projednala a schválila rozpočtové opatření č. 6

pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0

Rozpočtové opatření č. 6

Rada doplnila a projednala návrh nájemní smlouvy na pronájem pozemků p. 

č. 535/51, 535/57  a část pozemku 535/25 organizaci SDH Rokytnice nad 

Rokytnou dle zákresu  v mapě, která je nedílnou součástí této smlouvy, a to za 

účelem provozování požárního sportu, a doporučuje zastupitelstvu tuto 

smlouvu schválit.

Poskytování dotací z rozpočtu Městyse Rokytnice nad Rok.

Rada projednala návrh na změnu způsobu schvalování dotací z rozpočtu 

Městyse Rokytnice nad Rok. Doporučuje, aby dotace byly schvalované dle 

schválených propozic. To znamená, že o dotacích určených pro spolky na 

zájmovou a materiální pomoc dle těchto propozic bude rozhodovat 

zastupitelstvo.

Prodej pozemků

 Rada projednala  návrh smlouvy na prodej část pozemku p. č. 535/20 o 

výměře 5 m² a pozemek p.č. 535/46 o výměře 18 m2 v k.ú. Rokytnice nad 

Rokytnou. Jedná se o pozemek pod garážemi na spodních dražkach podle 

nového skutečného zaměření. Cena pozemku je navržena 60 Kč/m2, což je 

cena v současné době při takovémto prodeji cenou obvyklou. 

pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0

Rada projednala  návrh smlouvy na prodej část pozemku p. č. 535/20 o 

výměře 17 m² v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou. Jedná se o pozemek pod 

garážemi na spodních dražkach podle nového skutečného zaměření. Cena 

pozemku je navržena 60 Kč/m2, což je cena v současné době při takovémto 

prodeji cenou obvyklou.

pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0

pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0

pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0
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21.10.2020

omluven

pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0

Příprava zastupitelstva

Rada se shodla, že zasedání zastupitelstva se dle aktuální situace v souvislosti 

s  Covidem uskuteční 12.11.2020

Rada projednala  návrh na rozdělení a následný prodej prodej pozemků p.č. 

563/1 o výměře 502 m² a 828/2 178 m² v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou. Jedná 

se o nevyužitý pozemek za výstavbou RD u silnice na Třebíč třem zájemcům, 

kteří s daným pozemkem sousedí, dle nového skutečného zaměření. Cena 

pozemku je navržena 60 Kč/m2, což je cena v současné době při takovémto 

prodeji cenou obvyklou.

pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0

Do obecních bytů zatéká střešními okny - byl objednán pokrývač na lokální 

opravu. Místostarosta zjistí možnost využití dotací na zásadnější opravu dožilé 

asfaltové šindele.

Různé

Rada projednala výsadbu stromů v obci, nebude se organizovat společná akce 

na výsadbu. Samotnou výsadbu budou provádět zaměstnanci TS za pomoci 

individuální pomoci občanů.

Zodpovídá starosta.

Antonín Novák

Stanislav Štork

Radek Šulc

Jaroslav Václavek

Petr Machovec

V Rokytnici nad Rokytnou dne:








