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

Byla provedena změna vlastníků v katastru nemovitostí. Dle kupní smlouvy 

proběhne oboustranná platba do 30 dnů od obdržení vyrozumění o provedení 

vkladu.

Nutno dopracovat předávací protokol a smlouvu o spolupráci.  Posoudit 

skutečný stav objektu a jeho vybavení.

TJ Sokol - multifunkční hřiště. K podání žádosti o stavební povolení se čeká  na 

vyjádření vodohospodářů.

Byla podaná žádost o dotaci na akceschopnost JPO obce

Sokolovna - starosta podal informaci

Výběrové řízení kanalizace

Školka - novostavba

Zahájení

Sokolovna - starosta podal informaci

Výběrové řízení kanalizace

Školka - novostavba

Změny územního plánu

Rozpočet obce 2021

Hospodaření ZŠ a MŠ Rokytnice nad Rokytnou

Oprava střešního pláště a zateplení budovy stávající školky

Příprava programu jednání zastupitelstva

Zahájení

V prvním kole výběrového řízení bylo vyloučeno pět uchazečů, do druhého kola 

postoupilo uchazečů třináct, všichni byli 11.3.2021 vyzváni k předložení 

cenových nabídek. 

Probíhají finální konzultace ve věci povrchů (podlahy, dlažby, obklady), v 

návaznosti na požadavek učitelského sboru a doporučení projektanta interiéru, 

byla provedena změna keramické dlažby na PVC podlahovou krytinu (vyjma 

sociálního zázemí) - změna je bez dopadu na výši přiznané dotace.

Změny územního plánu

Zápis č. 45/21 z jednání rady 17. 03. 2021
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pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0

Hospodaření ZŠ a MŠ Rokytnice nad Rokytnou

Rada schválila účetní závěrku ZŠ a MŠ Rokytnice nad Rokytnou za rok 2020

Rada schválila návrh rozpočtu příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Rokytnice nad 

Rokytnou na rok 2021

Rada bere na vědomí zprávu o přípravě rozpočtu, a vzhledem ke skutečnosti, 

že nebylo dalších připomínek, rada doporučuje jeho schválení.

pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0

Rozpočet obce 2021

Veškeré podklady byly zkompletovány a jsou připraveny k vyvěšení na ÚD.  Dne 

3.5.2021 proběhne veřejné projednání změny ÚP Rokytnice nad Rokytnou"

Oprava střešního pláště a zateplení budovy stávající školky

Probíhá příprava podkladů pro podání žádostí na opravu střešního pláště nad 

obecními byty a na zateplení fasády stávající školky. Byl osloven projektant ing 

Pivnička o zpracování projektové dokumentace, z důvodu vysoké nabídkové 

ceny za dokumentaci, rada rozhodla, že dokumentaci zpracuje Ing. Jaroslav 

Václavek.

Rada schválila návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022-2023

pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0

Rada schválila návrh odpisového plánu pro rok 2021

pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0

Příprava programu jednání zastupitelstva

Informace a kontrola úkolů za uplynulé období

Projednání pronájmu pozemku

Projednání záměru odkoupení pozemku

Projednání návrhu rozpočtu 2021

Projednání střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022-2023

Projednání závěrečného účtu městyse Rokytnice nad Rokytnou za rok 2020

Projednání účetní závěrky městyse Rokytnice nad Rokytnou

Projednání návrhu kupní smlouvy

Rada schválila program jednání OZ, které proběhne dne 25.3.2021 od 18 

hodin.
pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0

pro - 3, proti - 0, zdržel se - 1

pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0



17.3.2021

omluven

Radek Šulc

Jaroslav Václavek

Petr Machovec

V Rokytnici nad Rokytnou dne:

Antonín Novák

Stanislav Štork








