
Přítomni: 1. Antonín Novák ANO

2. Stanislav Štork ANO

3. Radek Šulc ANO

4. Jaroslav Václavek ANO

5. Petr Machovec ANO
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Zápis č. 59/22 z jednání rady 16. 02. 2022

Návrh rozpočtu pro rok 2022

Antonín a Zdeňka Václavkovi žádadají o provedení změny v ÚP, konkrétně o 

vyjmutí cca 4 000 m2 ze zemědělského půdního fondu, změna na stavební 

pozemek.

Roman a Jaroslava Wehrenbergovi žádají provedení změny v ÚP, konkrétně o 

zahrnutí pozemků 605/4, 605/6 a 605/14 do ÚP jako pozemky určené pro 

výstavbu.

Starosta seznámil radní s dosud přijatými žádostmi o změnu ÚP:

Proběhne kontrola stavu dřevěných konstrukcí - krovu a stropních trámů

Návrh rozpočtu pro rok 2022

Návrh na uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene

Žádost MS o pronájem pozemku 

Prodloužení pracovní smlouvy - obecní zaměstnanec 

Starosta informoval radní:

- byla podaná žádost z fondu Vysočiny na akci "Setkání Rokytnic 2022"

- dne 31. 1. 2022 bylo předáno staveniště k pokračování výstavby kanalizace

Zahájení

- byly podané žádosti o dotaci na financování výstavby kanalizace VaS Třebíč a KÚ 

Vysočina.

- byl vytvořen informační leták o výstavbě kanalizace. Leták bude umístěn na 

webové stránky obce, na nástěnku a dále bude distribuován do domácností v 

listinné podobě.

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

Starosta zajistí podlaháře pro výměnu PVC podlahové krytiny na schodišti, v 

jídelně, případně v kuchyni.

Sokolovna

Projednání návrhů změny ÚP

Zahájení

Sokolovna

Projednání návrhů změny ÚP
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Usnesení  č. 5/59/22

Rada schvaluje změnu pracovní smlouvy zaměstnanci obce Karlu Řídkému na 

dobu neurčitou, s platností od 1. 3. 2022.

Antonín Novák

Stanislav Štork

Radek Šulc

Jaroslav Václavek

Petr Machovec

V Rokytnici nad Rokytnou dne:

Rada schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí č.JI - 001030069224/001-ZMES ve 

věci zřízení věcného břemene.

Prodloužení pracovní smlouvy - obecní zaměstnanec 

Návrh na uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene

Rada projednala a schválila změnu pracovní smlouvy zaměstnanci obce Karlu 

Řídkému na dobu neurčitou, s platností od 1. 3. 2022.

MS Rokytnice n.Rok. požádal o dlouhodobý pronájem pozemků p.č. 533, 421, 

532/7, 532/6, 532/5, 532/4, 532/3, 532/2 a část pozemku 532/1 za účelem 

rozšíření činnosti spolku.

Rada doporučuje zastupitelstvu pronájem schválit.

pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0

Žádost MS o pronájem pozemku 

Rada projednala návrh smlouy o smlouvě budoucí ve věci umístění distribuční 

soustavy kabelového vedení NN na pozemku p.č. 816/1 v k.ú. Rokytnice n.Rok. k 

rodinnému domu č.p. 85 (Zdeněk Krul).

pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení  č. 5/59/22

Rada projednala návrh rozpočtu obce pro rok 2022, místostarosta vytvoří 

koncept investičních akcí, poté bude předloženo zastupitelstvu k 

připomínkování, případně k doplnění.

pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0


