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Zápis č. 43/21 z jednání rady 10. 02. 2021

Nutno provést pasportizaci stavu budovy sokolovny, zpracovat inventarizaci 

vybavení a zpracovat provozní řád. Výše uvedené proběhne v měsíci březnu za 

účasti členů rady, případně zastupitelstva.

Z důvodu velmi vysoké vlhkosti zdiva a omítek, které je způsobeno masivním 

zatečením, starosta zajistí intenzivní vytápění, osazení vysoušeče a větrání v 

období nízké venkovní vlhkosti vzduchu

Byla podepsána kupní a prodejní smlouva s TJ Rokytnice nad Rokytnou, bylo 

zajištěno souhlasné stanovisko MÚ Třebíč k rozdělení pozemku a bylo 

požádáno o zavkladování do katastru nemovitostí.

Zahájení

Informace za uplynulé období

Sokolovna

Výběrové řízení - kanalizace

Provoz MŠ v roce 2021

Změny v oblasti odpadového hospodářství

Stav polních cest

Žádost Nemocnice Třebíč o poskytnutí daru

Prodloužení stavebního povolení - parkoviště u koupaliště

Uzavírka komunikace

Obnova remízku - Dražka

Dar panu Šafránkovi

Závěry z auditu - dotace

Čistá Vysočina

Zahájení

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

MŠ - dokončování hrubých rozvodů instalací, zahájení vnitřních omítek

Informace za uplynulé období

Sokolovna

Výběrové řízení - kanalizace
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Rada ukládá starostovi aktualizovat vyhlášku, která bude platná od 1. 1. 

2022, včetně návrhu stanovení výše poplatku. Termín 06/2021.

Z důvodu rekonstrukce vozovky I/23 (Pražská - Třebíč) rada souhlasí s 

navrženou objízdnou trasou po komunikaci II/410, v termínu od 22. 2. 2021 - 

14. 3. 2021.

Usnesení 43/21-6

pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

Jana Štefánková a Stanislav Štork zpracovávají informační (náborový) leták za 

účelem naplnění kapacity nové dvoutřídní školky.

Obnova remízku - Dražka

V současné době probíhá těžba kůrovcem napadených stromů, kterou provádí 

O. Václavek. Zaměstnanci obce pararelně provádí čištění lesa. Rada projednala 

další postup a navrhuje uzavření smlouvy s MS Rokytnice n/R na výstavbu 

oplocnek, zalesnění a následnou péči o porost. 

Uzavírka komunikace

Z důvodu obnovení přípojky NN, rada souhlasí s navrženou uzavírkou místní 

komunikace (ve dvoře) a s objízdnou trasou po komunikaci II/410, v termínu od 

7. 4. 2021 do 30. 4. 2021. 

Prodloužení stavebního povolení - parkoviště u koupaliště

Provoz MŠ v roce 2021

V březnu 2021 končí platnost stavebního povolení na výstavbu parkoviště u 

koupaliště. Rada projednala možnost prodloužení stavebního povolení v 

návaznosti na plánovanou výstavbu rodinných domů a navrhuje prodloužení 

stavebního povolení.

Rada ukládá starostovi zajistit prodloužení platnosti stavebního povolení. 

Rada bere na vědomí změny v odpadovém hospodářství, které jsou nově v 

platnosti od 1. 1. 2021. Stávající pravidla však mohou platit dle této vyhlášky do 

konce roku 2021.

Změny v oblasti odpadového hospodářství

Ředitelka ZŠ a MŠ Rokytnice přijímá žádosti o pracovní místo na pozici učitelka 

v mateřské škole.

Z výše uvedeného důvodu Rada navrhuje ponechat v platnosti stávající 

vyhlášku.

V prvním kole výběrového řízení bylo přijato 18 žádostí. V současné době 

probíhá posouzení žádostí a jejich úplnost.

Usnesení 43/21-7
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10.2.2021

Antonín Novák

Stanislav Štork

Jaroslav Václavek

Petr Machovec

V Rokytnici nad Rokytnou dne:

Rada projednala stav obecních polních cest a konstatuje, že většina cest je ve 

velice špatném stavu - chybí strouhy, odvodnění, povrchy jsou rozježděné 

zemědělskou technikou.

Rada ukládá starostovi a ing. Václavkovi zpracovat pasportizaci  vytipovaných 

polních cest, následně bude stanoven způsob sanace, případně i provedení 

geodetické zaměření.

Rada projednala žádost Nemocnice Třebíč o poskytnutí finančního daru na 

zakoupení nových zdravotnických přístrojů a zdravotnického vybavení. 

Usnesení 43/21-14

Rada  schvaluje finanční dar Nemocnici Třebíč ve výši 5 000 Kč. Starosta zajistí 

uzavření smlouvy o poskytnutí daru.

pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

Žádost Nemocnice Třebíč o poskytnutí daru

Stav polních cest

Čistá Vysočina
Rada projednala zapojení obce do akce Čistá Vysočina. Akce je plánovaná v 

termínu od 15. 4. -17. 4. 2021. 

Závěry z auditu - dotace

Dne 4. 2. 2021 proběhl závěrečný audit hospodaření obce za rok 2020. 

Výsledek auditu bez závad. Auditor upozornil na nutnost pravomocí rady a 

zastupitelstva v oblasti vyhrazených kompetencí při poskytování darů a dotací 

(do výše 20 000 Kč a nad 20 000 Kč).

Dar panu Šafránkovi

Pan Šafránek předal obci další model veřejných budov obce. Rada schválila 

příspěvek panu Šafránkovi ve výši  1 000 Kč  za jeden model. Celkový příspěvek 

činí za osm modelů 8 000 Kč.

Usnesení 43/21-10

pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

Rada schvaluje dar panu Šafránkovi ve výši 8000,- Kč.

pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0



Radek Šulc








