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Zápis č. 46/21 z jednání rady 14. 04. 2021

Dne 14. 4. 2021 se sešla hodnotící komise pro posouzení nabídek , přičemž jako 

nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka sdružení "Společnost pro Rokytnici" 

firem Commodum, spol. s r. o. a Mobiko plus a.s. (viz zpráva o hodnocení 

nabídek)

Dne 13. 4. 2021 provedla komise pro otevírání obálek  otevření a kontrolu 

nabídek, které byly doručeny ve stanovené lhůtě.

Byla zpracována projektová dokumentace a předány veškeré podklady pro 

podání žádosti o dotaci na opravu střešního pláště obecních bytů nad školkou.

Zahájení

Fond Vysočiny - starosta podal informaci

Výběrové řízení kanalizace

Oprava střešního pláště a zateplení budovy stávající školky

Žádost o podporu - linka bezpečí Praha

Webhostingové služby Yashica

Rozpočtové opatření č.1

Žádost o rezervaci stavebního pozemku

Akce Čistá Vysočina

Žádost o dotace na výstavbu hasičské zbrojnice

Stravenkový paušál

Servisní smlouva - JD Rozhlasy

Pronájem nebytových prostor

Oprava komunikací v obci

Zahájení

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

Byla podaná žádost o dotaci Fond Vysočina na akceschopnost JPO obce a 

kontejnerová stání 

Fond Vysočiny - starosta podal informaci

Výběrové řízení kanalizace

Oprava střešního pláště a zateplení budovy stávající školky
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pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0

Servisní smlouva - JD Rozhlasy

Stravenkový paušál

Rada projednala a schválila poskytování peněžitého příspěvku na stravování 

dle zákona č. 568/1992 Sb o daních z příjmu, paragraf 6, odstavec 9, písmeno 

b, pro zaměstnance obce.

Stravenkový paušál pro uvolněné zastupitele rada doporučuje zastupitelstvu 

schválit.

pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0

Žádost o dotace na výstavbu hasičské zbrojnice

Rada schvaluje smlouvu o dílo na zpracování projektové žádosti, poradenství a 

administraci k žádosti o dotaci na projekt s názvem "Rokytnice nad Rokytnou - 

přístavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice" se společností Regionální 

rozvojová agentura Východní Moravy Zlín.

pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0

Akce Čistá Vysočina

Žádost o podporu - linka bezpečí Praha

Rada projednala způsob organizace a zajištění akce Čistá Vysočina. Sběr 

odpadků v okolí naši obce bude probíhat vždy v rámci rodinných příslušníků  na 

jednom úseku, tak aby bylo eliminováno sdružování osob. Starosta zajistí 

distribuci pytlů na odpadky nahlášeným dobrovolníkům, dále pak zajistí 

poučení o dodržování hygienických opatření a dodržování bezpečnosti při 

pohybu v silničním provozu.

Rada projednala návrh na prodloužení služeb společnosti Yashica při správě 

rekonstrukci webových stránek obce.

Rada pověřuje starostu k uzavření smlouvy.

Webhostingové služby Yashica

Rada projednala žádost o finanční příspěvek organizace Linka bezpečí a 

navrhuje tuto žádost nepodpořit.

Rada pověřuje starostu k uzavření smlouvy o dílo.

Rada schvaluje smlouvy o dílo na zpracování projektových žádosti, poradenství 

a administraci k žádostem o dotaci na projekty s názvem "Rokytnice nad 

Rokytnou - zastřešení obecních bytů" a "Rokytnice nad Rokytnou - oprava a 

zastřešení školky" se společností Regionální rozvojová agentura Výchgodní 

Moravy Zlín.

pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0

Rada pověřuje starostu k uzavření smlouvy o dílo.
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14.4.2021

omluven

Antonín Novák

Stanislav Štork

Radek Šulc

Jaroslav Václavek

Petr Machovec

V Rokytnici nad Rokytnou dne:

Rada schválila rozpočtové opatření č.1

pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0

Rada projednala žádost paní Ferdové, roz. Moudré, o rezervaci budoucí 

stavební parcely u rybníka. Rada konstatuje, že v současné době nelze 

takovouto rezervaci zajistit.

pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0

Žádost o rezervaci stavebního pozemku

Rozpočtové opatření č.1

Oprava komunikací v obci

Z důvodu značného poškození některých částí místních komunikací, rada 

pověřuje starostu lokalizací nutných oprav, avšak v návaznosti na výhled 

rekonnstrukce kanalizace a s tím související zásah do vozovky.

pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0

Pronájem nebytových prostor

Rada projednala a schválila odpuštění nájmu za 1. čtvrtletí 2021, z důvodu 

uzavření těchto provozoven v reakci na vládní nařízení. Jedná se o tyto 

provozovny: kadeřnictví, masáže, restaurace na koupališti.

Společnost JD Rozhlasy Horní Bečva, ukončuje servisní smlouvu ze dne 28. 5. 

2014, a to ke dni 1. 7. 2021. Současně předkládá novou servisní smlouvu. 

Rada bere na vědomí ukončení stávající servisní smlouvy a navrhuje novou 

servisní smlouvu neuzavírat.
pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0


