
Zápis č. 47/21 ze dne 19.5.2021 

Přítomni: Václavek, Štork, Šulc, Machovec, Novák 

 

Program: 1.  Zahájení 

                   2.  POV 

                  3.  Pozemky za novou ulicí 

                   4.  Oprava odtoku z požární nádrže 

                   5.  Schválení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ 

                   6.  Předání sokolovny 

                   7.  Rozpočtové opatření č. 2 

                   8.  Různé 

 

1. Starosta přivítal přítomné, předložil návrh programu na jednání rady a podal informace za 

uplynulé období  

- podaná žádost na požární zbrojnici 

- byla uzavřena smlouva se společností Yashica na prodloužení služeb při správě a 

rekonstrukci stránek obce 

- v MŠ fasáda, dlažby vnitřní omítky, oplocení 

- proběhla schůzka (Štork, Novák) s panem Koudelkou ohledně úpravy vjezdu do garáže. 

Nutno ještě dojednat konkrétní návrhy této úpravy. 

- dotace na úpravu kontejnerových stání byla schválena 

- probíhá zaměřování a vytyčování přesných hranic pozemku určených k odkoupení pro 

rodinnou výstavbu u koupaliště, a s tím spojená příprava smlouvy o budoucí kupní 

smlouvě.  

- byla podaná žádosti na Fond Vysočiny na projektovou přípravu ve vodním hospodářství 

 

2. POV 

Počkat na jednání s dodavatelem (COMMODIUM s.r.o.) a na základě harmonogramu 

výstavby kanalizace podat žádost 

 

3. Pozemky za novou ulicí 

Paní Bartíková požádala o zařazení pozemku p.č. 607/1, jehož je vlastníkem, do 

připravované změny č. 2 ÚP jako pozemku stavebního. Starosta zajistí schůzku s Ing. 

Solichovou na odboru ÚP Kraje Vysočina. 

 



4. Oprava odtoku požární nádrže na koupališti 

Na základě kamerových zkoušek proběhla oprava výtoku z požární nádrže na koupališti. 

Poslední úsek, kde byla ještě původní odtoková dřevěná roura, byl zcela zbořený. Po 

letošní sezóně bude třeba opravit vypouštěcí šachtu, zadní stěnu, malé koupaliště… 

 

5. Schválení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Rokytnice nad Rokytnou 

Rada schválila hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Rokytnice nad Rokytnou za rok 2020 bez 

připomínek. 

 

6. Předání sokolovny 

Proběhl převod v LV, úhrada kupní částky bude provedena po vymalování sociálního 

zařízení a vstupního přisálí. Předání inventáře zajistí Šulc Radek do 30.6.2021. 

 

7. Rozpočtové opatření č. 2 

Rada schválila rozpočtové opatření č. 2 

 

8. Projednání smlouvy na dodavatele 

Rada projednala a na základě schváleného  usnesení zastupitelstva  o výběru dodavatele 

(usnesení č. 3/22/21 ze dne 6.5.2021) schválila 

Rada schvaluje „SMLOUVU O DÍLO“ na dodavatele stavby Odkanalizování městyse Rokytnice 

nad Rokytnou - doplnění kanalizace se „Společností pro Rokytnici“ (COMMODIUM, s.r.o. 

správce společnosti a MOBIKA PLUS a.s. druhý společník) a ukládá starostovi zajištění podpisu 

smlouvy s dodavatelem. 

 

V Rokytnici nad Rokytnou dne: 26.5.2021 

 

 

Antonín Novák      Ing. Jaroslav Václavek 

 

Ing. Stanislav Štork      Radek Šulc 

 

Petr Machovec 


