
Přítomni: 1. Antonín Novák ANO

2. Stanislav Štork ANO

3. Radek Šulc ANO

4. Jaroslav Václavek ANO

5. Petr Machovec ANO

Program: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

a)

3.

a)

4.

a)

Zamítnutí dotace z programu MF na opravu střechy MŠ a obecních bytů. Žádosti 

byly vyhodnoceny jako vyhovující, nicméně z důvodů nedostatků finančních 

prostředků nebyly finančně podpořeny.

Byla zahájena výstavba nových kontejnerových stání, realizaci bude provádět firma 

Martina Paculy.

Starosta projednal s projektantem ing. Průšou zpracování dokumentace na dílčí 

doplnění kanalizačních větví. Bude prověřena možnost finanční podpory VAS 

(Novák) a Kraje Vysočiny (Štork).

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

podal informace za uplynulé období:

Dne 15. 7. 2021 proběhlo kolaudační řízení - bez závad. Nyní se čeká na vydání 

kolaudačního souhlasu. Probíhá realizace vybavení interiérů budovy.

Novostavba MŠ

Žádost o finanční příspěvek SDH

Stanovisko obce k el. přípojce na p.č. 509

Zahájení

Novostavba MŠ

Žádost o finanční příspěvek SDH

Stanovisko obce k el. přípojce na p.č. 509

Perioda svozu komunálního odpadu

Výstavba kanalizace - administrace dotace, kordinátor BOZP, autorský dozor

Výstavba kanalizace - úvěrová smlouva

Rozpočtové opatření č. 4

Zahájení

Rada souhlasí s finanční podpoou této akce, nicméně požaduje od žadatele 

specifikovat výši požadované částky a předmět podpory.

Rada projednala žádost SDH Rokytnice nad Rokytnou o finanční příspěvek na 

pořádání 135. výročí založení spolku. 

Rada projednala žádost a schválila kladné stanovisko ke stavbě el.přípojky NN 

na p.č. 509 v místní části Veverka v k.u Rokytnic e nad Rokytnou  
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b)

5.

a)

6.

a)

b)

c)

7.

a)

8.

a)

pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

Rada projednala a schválila návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na 

uzavření věcného břemene s umístněním distribučního zařízení (Veverka - 

Dohňanský) na p.č. 825/3 a 826/2  v k.u. Rokytnice nad Rokytnou  

pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

Po konzultaci se zástupcem firmy, která provádí svoz komunálního odpadu, 

není problém v letních měsících s množstvím odpadu v popelnicích, ale je 

problém s vhazováním bioodpadu, který posléze zapáchá. Rada rozhodla, že 

perioda svozu komunálního odpadu v letních měsících zůstává 14 dní.

Výstavba kanalizace - úvěrová smlouva

Perioda svozu komunálního odpadu

Státní fond životního prostředí ČR požaduje v rámci kontroly předložení   

úvěrové smlouvy veřejné zakázky projektu 1190400008 Odkanalizování 

městyse Rokytnice nad Rokytnou - Doplnění kanalizace. Rada proto ukládá 

starostovi připravit návrh této úvěrové smlouvy.

pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

Rada projednala návrh smlouvy s  VRV a.s. Brno na management kanalizace. V 

návaznosti na skutečnost, že společnost VRV podávala žádost o dotaci na 

předmětnou akci, tedy disponuje veškerými informacemi i podklady, rada 

schválila příkazní smlouvu a pověřuje starostu zajištění jejího podepsání.

pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

Rada projednala návrh smlouvy s projektantem kanalizace Ing. Vítěslavem 

Průšou o výkonu autorského dozoru. Vzhledem k přiměřené nabídkové ceně 

rada smlouvu schvaluje a pověřuje starostu k zajištění podpisu této smlouvy.

pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

Rada projednala návrh smlouvy  se Zdeňkem Lazárkem na výkon koordinátora 

BOZP při výstavě kanalizace v Rokytnici nad Rokytnou a  vzhledem k návrhu 

přiměřené ceny schválila příkazní smlouvu a pověřuje starostu k zajištění jejího 

podepsání.

Výstavba kanalizace - administrace dotace, kordinátor BOZP, autorský dozor

Rada projednala připomínku paní Petry Nováčkové k možnosti častějších svozů 

komunálního odpadu, z důvodu zápachu z popelnic.

Rozpočtové opatření č. 4

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 4

pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0



21.7.2021

Radek Šulc

Jaroslav Václavek

Petr Machovec

V Rokytnici nad Rokytnou dne:

Antonín Novák

Stanislav Štork








