
Přítomni: 1. Antonín Novák ANO

2. Stanislav Štork ANO

3. Radek Šulc ANO

4. Jaroslav Václavek NE

5. Petr Machovec ANO

Program: 1.

2.

3.

4.
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7.
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c)

3.

a)

4.

a)

Technické středisko - sečení trávy, rozvoz palivového dřeva

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

podal informace za uplynulé období:

Dne 28. 7. 2021 bylo stavebním úřadem Třebíč vydáno kalaudační rozhodnutí. 

V návaznosti na vydání tohoto dokumentu byla podaná žádost na KHS Jihlava o 

navýšení kapacity MŠ.

Nad rámec projektu novostavby MŠ, bude proveden přilehlý chodník. Realizaci 

zajistí firma Martina Paculy.

V pondělí dne 16. 8. 2021 ve 14,00 proběhne koordinační schůzka s 

personálem MŠ za účelem řešení dovybavení školky a organizace dne 

otevřených dveří, které se uskuteční v sobotu 28. 8. 2021 od 14,00 hodin.

pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0

Novostavba MŠ

Národní sportovní agentura - čerpání dotace

Kupní smlouva pozemek p.č. 554 a 555

Zahájení

Novostavba MŠ

Národní sportovní agentura - čerpání dotace

Kupní smlouva pozemek p.č. 554 a 555

Prodej obecních pozemků

Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě Kabelizace NN Veverka

Rozpočtové opatření č. 5

Zahájení

pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0

Rada projednala možnost čerpání dotace na rekonstrukce sportovišť v obci. 

Rada doporučuje 1.SK podat žádost na rekonstrukci fotbalového hřiště a jeho 

okolí.

Rada projednala návrh kupní smlouvy na pozemky č. 554 a 555. Rada ukládá 

starostovi upravit bod smlouvy č. VI. tak, aby vklad do KN byl možný po úhradě 

již první splátky. Takto upravenou smlouvu Rada doporučuje schválit na 

nejbližším zasedání zastupitelstva městyse.

Zápis č. 52/21 z jednání rady 11. 08. 2021
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11.8.2021

pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0

Rozpočtové opatření č. 5

Prodej obecních pozemků

Rada schvaluje rozpočtové opatření č.5

Rada schvaluje návrh smlouvy s EG.D, a.s. návrh na uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene (souhlas s umístněním distribučního 

zařízení na pč. 505/1,505/2,825/2,825/3,826/2, v k.u Rokytnice nad Rokytnou. 

Jedná se o stavbu s názvem Rokytnice nad Rokytnou-Veverka obnova. 

pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0

Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě Kabelizace NN Veverka

Rada projednala návrh kupních smluv na prodej pozemků p. č. 563/1 a 828/2 a 

doporučuje OZ smlouvy schválit.

Radek Šulc

Jaroslav Václavek

Petr Machovec

V Rokytnici nad Rokytnou dne:

pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0

Antonín Novák

Stanislav Štork






