Zápis č. 53/21 z jednání rady 20. 10. 2021
Přítomni:

1.
2.
3.
4.
5.

Antonín Novák
Stanislav Štork
Radek Šulc
Jaroslav Václavek
Petr Machovec

Program:

1. Zahájení

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

2. Sokolovna
3. Monitorovací zprávy - poldr
4. Rozpočtové opatření č. 7
5. Přeložka vedení VO

1.

Zahájení
Starosta přivítal radní, rada se sešla v usnášení schopném počtu. Starosta dále
podal informace za uplynulé období:
Technické středisko - sečení trávy, úklid obce
Akce "Rekonstrukce kanalizace" - v současné době nadále probíhá ze strany MŽP
kontrola výběrového řízení a kontrola udržitelnosti projektu.

2.

Sokolovna
a) Rada projednala návrhy členů zastupitelstva ohledně vybavení sokolovny.
Radek Šulc je pověřen ke kompletnímu vyklizení nepoužitelného inventáře.
b) Stanislav Štork a Jana Štefánková zpracují cenovou kalkulaci na nové vybavení
kuchyně.
c) Rada projednala cenovou nabídku Ing. Coufala na vypracování studie na
rekonstrukci, případně novostavbu sokolovny. Rada tuto cenovou nabídku
schvaluje.
pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0
Usnesení č. 2/53/21
Rada schvaluje cenovou nabídku Ing. Coufala na zpracování studie
"Multifunkční budova (tělocvična) Rokytnice nad Rokytnou"

3.

Monitorovací zprávy - poldr
a) Rada projednala návrh smlouvy o dílo na vypracování monitorovacích zpráv k
zakázce č. 20605 - výstavba poldru za období 2021-2027.
pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0
Usnesení č. 3/53/21
Rada schvaluje smlouvu o dílo se společností Asistence CZ, s.r.o. na
vypracování monitorovacích zpráv k zakázce č. 20605 výstavba poldru za
období 2021-2027.

Rozpočtové opatření č. 7
a) Usnesení č. 4/53/21
Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 7

4.

pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0
Přeložka vedení VO
a) Rada projednala návrh projektové dokumentace k projektové dokumentaci
přeložky VO při výstavě kanalizace - směr Veverka. Rada ukládá starostovi a
Jaroslavu Václavkovi provést kontrolu dokumentace in situ a případné
připomínky předložit projektantovi k zapracování.

5.

V Rokytnici nad Rokytnou dne: 20.10.2021

Antonín Novák

Jaroslav Václavek

Stanislav Štork

Petr Machovec

Radek Šulc

