
Zápis č. 50/21 ze dne 29.6.2021 

Přítomni: Václavek, Šulc, Machovec, Novák 

Omluven: Štork 

 

Program: 1.  Zahájení 
  

2. Pomoc obcím po tornádu 
 

3. Dotace MAS (IROP) 
 

4. Kolaudace stavby MŠ 
 

 

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

uplynulé období  

- Rada bere na vědomí informace za uplynulé období 

- MŠ - stavba ukončena, dokončuje se úprava okolí 

- Návrh smlouvy o nájmu pozemku SDH Rokytnice je ze strany členů rady bez připomínek. 

 

2. Pomoc obcím po tornádu 

Tragédie z 24.6.2021, kdy se okolím Hodonína na jižní Moravě přehnalo tornádo, zničilo 

několik lidských životů, zdraví řady občanů  a v nemalé míře napáchalo značné materiální 

škody. Po konzultaci s Krajem Vysočina a podle informací z Jihomoravského kraje, je zřejmé, 

že v těchto chvílích je nejdůležitější ponechat prostor složkám IZS, které zajišťují a koordinují 

záchranné práce. S nabídkou materiální pomoci je možné kontaktovat přes web 

Jihomoravského kraje, informace také na stránkách města Hodonín, především však bude 

vítaná finanční pomoc. Rada městyse proto doporučuje přispívat na zvláštní transparentní 

účet města Hodonín 123-3116270217/0100, protože samosprávy nejlépe vědí, jak peníze 

smysluplně a efektivně využít. Prostředky z tohoto účtu budou rozděleny mezi občany nejen v 

Hodoníně, ale i v okolních zasažených obcích - Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves, Hrušky. 

Do zprávy pro příjemce uveďte, do které obce váš příspěvek směrujete, pokud nebude určena 

obec, bude příspěvek poměrově rozložen mezi těchto pět obcí. 

Rada městyse Rokytnice nad Rokytnou prozatím schválila dar v max. možné výši svých 

kompetencí, což znamená částku 20 000,- Kč. 

Pro 4 - zdržel se 0 - proti 0 

 

3. Dotace MAS (IROP) 

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

Kvalitní a dostupné celoživotní vzdělávání III., o kterou jsme chtěli žádat ve výši 350 000,- Kč. 



Po konzultaci přímo na IROP, ale nesplňujeme podmínky této dotace, protože koeficient 

navýšení počtu žáku jsme už uplatnili při žádosti na výstavbu nové MŠ. Z tohoto důvodu žádost 

podávat nebudeme.  

 

4. Kolaudace stavby MŠ 

Kolaudace stavby nové MŠ proběhne 15.7.2021 v 9.00 hodin. 

 

 

V Rokytnici nad Rokytnou dne: 7.7.2021 

 

 

Antonín Novák      Ing. Jaroslav Václavek 

 

Ing. Stanislav Štork - omluven    Radek Šulc 

 

Petr Machovec 


