
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.

1.

2.

a)

b)

3.

a)

vodné, stočné 200,-/akci

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

Rada projednala způsob a výši nájmu budovy sokolovny a navrhuje předložit 

obecnímu zastupitelstvu k diskuzi níže uvedený model:

Sokolovna

Setkání Rokytnic 2022

Zahájení

Sokolovna

Setkání Rokytnic 2022

Kanalizace

Masopust 2022

elektrická energie 15,- Kč / kWh
voda 20,-/m3

Zahájení

- soukromá kulturní, či společenská akce

Jednotkové ceny za spotřebovaná média:

- schůze organizací

úhrada skutečně spotřebovaných energií

Termín uskutečnění akce "Setkání Rokytnic" je stanovený na 24. až 26. června 

2022. Starosta osloví zástupce organizací za účelem sestavení komise a 

naplánování koordinační schůzky - předpoklad 1. polovina února. Zástupcem 

vedení obce bude Petr Machovec.

režim A

 - tréning (1 až 3 hodiny)

režim C

paušální nájem ve výši 500,- Kč + úhrada skutečně spotřebovaných energií

- plesy, zábavy

Zápis č. 58/22 z jednání rady 11. 01. 2022

paušální nájem ve výši 150,-/hod

režim B 

 - sportovní akce organizací (delší, jak 3 hodiny)



b)

4.

a)

b)

c)

d)

5.

a)

11.01.2022

Místostarosta vytvoří obecný informační leták ohledně informovanosti občanů 

ve věci stavebních prací a uzavírek, který bude distribuován do všech 

domácností.

Starosta zajistí podání žádosti o dotaci  - VaS Třebíč.

Místostarosta zajistí podání žádosti o dotaci - Fond Vysočiny.

Starosta zajistí podání žádosti o dotaci z Fondu Vysočiny.

V pondělí 31. 1. 2022 proběhne oficiální předání stavebiště zhotoviteli akce 

"Kanalizace Rokytnice nad Rokytnou - doplnění kanalizace"

Kanalizace

Masopust 2022

Kulturní akce "Masopust" je naplánovaná na 26. 2. 2022. V návaznosti na vývoj 

epidemické situace bude rozhodnuto, zda akci uspořádat - bude rozhodnuto 

koncem měsíce ledna na jednání zastupitelstva obce. 

Radek Šulc

Jaroslav Václavek

Petr Machovec

V Rokytnici nad Rokytnou dne:

Antonín Novák

Stanislav Štork






