
Přítomni: 1. Antonín Novák ANO

2. Stanislav Štork ANO

3. Radek Šulc NE

4. Jaroslav Václavek ANO

5. Petr Machovec NE

Program: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

a)

3.

a)

4.

a)

5.

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

Rada projednala žádost o uplatnění slevy za uložení komunálního odpadu na 

skládce Petrůvky a pověřuje starostu zajištěním jejího podepsání a doručení na 

ESKO -T.

pro - 3 proti - 0, zdržel se - 0

Usnesení č. 4/56/21

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 9

Žádost o uplatnění slevy za uložení odpadu 

Přehled spotřeby PHM 

Zahájení

Žádost o uplatnění slevy za uložení odpadu 

Přehled spotřeby PHM 

Rozpočtové opatření č. 9

Žádost o finanční příspěvek Charita Třebíč

Projednání výroční zprávy ZŠ a MŠ Rokytnice nad/Rok.

Zahájení

pro - 3,  proti - 0, zdržel se - 0

Rada projednala přehled předložený dokument spotřeby PHM v TS a osobního 

automobilu za 1 až 11. měsíců 2021. Za toto období činila částka za pohonné 

hmoty cca 35 000,- Kč. Dále pak náklad ve výši 14 000,- Kč na pohonné hmoty 

spojené s údržbou sportovních a školních pozemků, který zajišťovala organizace 

1.SK Rokytnice n.Rok. - tyto náklady budou od 1.1. 2022 vykazovány, 

kontrolovány a hrazeny úřadem městyse.  Rada ukládá starostovi, aby v roce 

2022 rozšířil evidenci o knihu jízd a knihu moto hodin.

Rada projednala návrh rozpočtového opatření č. 9

pro - 3 proti - 0, zdržel se - 0

Rozpočtové opatření č. 9

Žádost o finanční příspěvek Charita Třebíč

Zápis č. 56/21 z jednání rady 20. 12. 2021



a)

6.

a)

20.12.2021

omluven

omluven

Rada projednala předloženou výroční zprávu o činnosti a hospodaření ZŠ a MŠ 

Rokytnice nad Rokytnou za školní rok 2020-2021

pro - 3 proti - 0, zdržel se - 0

Usnesení č. 6/56/21

Rada schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření ZŠ a MŠ Rokytnice nad 

Rokytnou za školní rok 2020-2021 bez připomínek.

pro - 3 proti - 0, zdržel se - 0

Projednání výroční zprávy ZŠ a MŠ Rokytnice nad/Rok.

Rada projednala žádost o finanční příspěvek pro organizaci Charita Třebíč a 

doporučuje zastupitelstvu po projednání návrhu rozpočtu na rok 2022 schválit 

částku v minimální výši 5 000,- Kč

Radek Šulc

Jaroslav Václavek

Petr Machovec

V Rokytnici nad Rokytnou dne:

Antonín Novák

Stanislav Štork






