
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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Zápis č. 44/21 z jednání rady 24. 02. 2021

POV 2021

Městys Rokytnice, jako zadavatel zakázky, oslovil všechny uchazeče ve věci 

doplnění chybějících údajů v rámci 1. kola VŘ. Nyní běží lhůta pro doplnění 

žádosí uchazečů.

Rada schválila za členy výběrové komise pro posuzování VZ - Odkanalizování 

městyse Rokytnice nad Rokytnou: Ing. Štork Stanislav, Ing. Václavek Jaroslav, 

Špaček Martin, Šulc Radek, Novák Antonín

Rada projednala stav platného územního plánu, zejména v lokalitě plánované 

nové výstavby Horní Dražka. Rada ukládá starostovi urgentně řešit změnu 

stavu plochy,  nyní vedenou v této lokalitě jako rezervní stavební pozemek .

Zahájení

Sokolovna

Výběrové řízení kanalizace

Změny územního plánu č.2

POV 2021

Žádost o dotaci - odpadové hospodářství 2021

Rozpočet obce 2021

Žádost o finanční příspěvek - Centrum pro zdravotně postižené

Zřízení služby Zásilkovna  v naší obci

Stav vzrostlých stromů v naší obci

Zahájení

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

Starosta předal podklady na KÚ Třebíč za účelem provedení změny právního 

vztahu

Ve věci stavebního povolení na výstavbu multifunkčního hřiště za soklovnou, se 

nyní čeká na vyjádření vodohospodářského ústavu.

Sokolovna

Výběrové řízení kanalizace

Změny územního plánu č.2
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24.2.2021

Rada ukládá starostovi podat žádost o dotaci v rámci fondu Vysočiny - Odpady 

2021

pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

Antonín Novák

Stanislav Štork

Radek Šulc

Jaroslav Václavek

Petr Machovec

V Rokytnici nad Rokytnou dne:

Stav vzrostlých stromů v naší obci

Rada projednala stav vzrostlých stromů v obci a ukládá starostovi oslovit 

odbornou firmu k posouzení jejich stavu a k návrhu případného řezu.

Zřízení služby Zásilkovna v naší obci

Rada projednala nabídku společnosti "Zásilkovna" na zřízení výdejního boxu v 

naší obci. Zřízení boxu je bezplatné, rada schvaluje umístění boxu u obecního 

úřadu (venkovní prostor - boční stěna výtahové šachty)

pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

Žádost o finanční příspěvek - Centrum pro zdravotně postižené

Rada projednala žádost o finanční příspěvek Centra pro zdravotně postižené a 

navrhuje tuto žádost nepodpořit.

Rozpočet obce 2021

Rada projednala a doplnila návrh investičních akcí a ukládá starostovi jejich 

zanesení do rozpočtu obce.

Rada projednala možnosti financování výstavby nových kontejnerových stání.  

Žádost o dotaci - odpadové hospodářství 2021

Rada navrhuje v rámci čerpání POV financovat přeložku VO na ulici "k Veverce"






