
Zápis č. 49/21 ze dne 9.6.2021 

Přítomni: Václavek, Šulc, Štork, Novák 

Omluven: Machovec 

 

Program: 1.  Zahájení 
2. POV 
3. Dotace - MAS Podhorácko (IROP) 

4. Kolaudace stavby MŠ 

5. Projednání předání staveniště kanalizace a příkazní smlouvy 

6. Předání sokolovny 

7. Revokace usnesení 

8. Prodloužení smlouvy na koupališti 

9. Různé 

 

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

uplynulé období  

- rada bere na vědomí informace 

- k provedené kontrole stavu inventáře sokolovny, TJ Rokytnice nad Rokytnou má 

stavební povolení na výstavbu hřiště a podala žádost o dotaci 

- byla provedena oprava vypouštění požární nádrže (VAS Třebíč), po sezóně bude nutno 

řešit kompletní opravu 

- kontrolní dny výstavby MŠ (spojovací chodba s kuchyní, výmalba, terénní úpravy) 

- další schůzky (Štork, Novák) s panem Koudelkou ohledně úpravy vjezdu do garáže. Bylo 

dohodnuto snížení vjezdu, podlahy a prodloužení vrat.  

- schůzka s majitelem pozemků k přípravě podepsání smlouvy o budoucí kupní smlouvě 

k odkoupení pozemku pro rodinnou výstavbu u koupaliště, majitel požaduje navýšení 

prodejní ceny a rezervaci celkem 6ti pozemků 

- Rada doporučuje projednání ceny pozemku na zasedání zastupitelstva až po jednání a 

stanovisku krajského úřadu k bonitě půdy na těchto pozemcích. S navyšováním 

rezervace dalších pozemků nesouhlasí a z důvodů navýšení investic na tyto pozemky 

navrhuje při jednání řešit splátkový kalendář úhrady majitelům na 3-5 let. 

 

2. POV 

Rada znovu projednala záměr na podání žádosti POV kraje Vysočina a schvaluje podání žádosti 

na opravu chodníku a komunikací. 

 

 

 

 



3. Dotace - MAS Podhorácko (IROP) 

MAS Podhorácko vyhlásilo 12. výzvu k předkládání žádosti o podporu z IROP s názvem - 

Kvalitní a dostupné celoživotní vzdělávání III. 

Rada schvaluje příkazní smlouvu na zpracování žádosti o dotaci z IROPu s KOINVEST CZ, s.r.o. 

Třebíč. Rada pověřuje starostu zajištěním podepsání smlouvy a předání všech podkladů na 

KOINVEST CZ, s.r.o. Třebíč. 

Pro 4 - proti 0 - zdržel se 0 

 

4. Kolaudace stavby MŠ 

Rada projednala  návrh na přípravu kolaudace na termín do 15.7.2021. 

 

5. Projednání předání staveniště kanalizace a příkazní smlouvy 

Rada projednala přípravu předání staveniště, pozemků pro uložení materiálu, parkování 

techniky (sokolská zahrada, obecní pozemek v JZD) a příkazní smlouvu na administrativu 

poskytnuté dotace s VRV a.s. Starosta zajistí podepsání smlouvy. 

Rada schvaluje příkazní smlouvu s VRV, a.s. Brno na administrativu dotace SFŽP při realizaci 

projektu „Odkanalizování městyse Rokytnice nad Rokytnou - Doplnění kanalizace“ a 

pověřuje starostu zajištěním podepsání této smlouvy. 

Pro 4 - proti 0 - zdržel se 0 

 

6. Předání sokolovny 

Byla provedena kontrola inventáře sokolovny a připravuje se smlouva o převzetí inventáře a 

spolupráci s TJ Sokol Rokytnice nad Rokytnou (dořešit smlouvu s 1. SK a SDH). 

 

7. Revokace usnesení 

Z důvodů jednoduššího zaúčtování odměny pro pana Šafránka za zhotovení maket veřejných 

budov v obci rada nedoporučuje tuto odměnu řešit darem, jak bylo schváleno, ale doporučuje 

uzavřít s panem Šafránkem pracovní smlouvu na dohodu. 

Rada revokuje svoje usnesení č. 43/21-10 ze dne 10.2.2021. Rada schvaluje dar panu 

Šafránkovi ve výši 8000,- Kč. 

Pro 4 - proti 0 - zdržel se 0 

Rada schvaluje Dohodu o provedení práce s panem Šafránkem. 

Pro 4 - proti 0 - zdržel se 0 



8. Prodloužení smlouvy na koupališti 

Z důvodů pokračujícího omezení a uzavření provozovny požádal p. Česnek o prodloužení 

nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor na koupališti dle uzavřené nájemní smlouvy 

článek II. odstavec 4, min. o dva roky.  

Rada schvaluje dohodu prodloužit do 31.12.2022. Ukládá starostovi zajištění podepsání 

prodloužení této smlouvy. 

Pro 4 - proti 0 - zdržel se 0 

 

9. Rozpočtové opatření č. 3 
 
Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 3 

pro  4 - proti  0 - zdržel se 0 

 

10. Příprava zastupitelstva 

Program: 

1. Informace a kontrola úkolů za uplynulé období 

2. Revokace usnesení č. 8/21/21 ze dne 25.3.2021 

3. Projednání smlouvy na zhotovitele díla - doplnění kanalizace 

4. Projednání žádosti o dotaci na MŠ 

5. Změna ÚP č. 2 

6. Projednání uložení zeminy 

7. Různé 

 

V Rokytnici nad Rokytnou dne: 16.6.2021 

 

Antonín Novák      Ing. Jaroslav Václavek 

 

Ing. Stanislav Štork       Radek Šulc 

 

Petr Machovec - omluven 


