
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.

6.

7.

1.
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a)

b)

3.

a)

b)

4.

a)

5.

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

Starosta dohodnul s podlahářem panem Svobodou výměnu PVC v jídelně, na 

schodišti a na galerce. Termín 04/2022.

pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0

Sokolovna

Finanční pomoc Ukrajině

Zahájení

Sokolovna

Finanční pomoc Ukrajině

Finanční dar Nemocnice Třebíč

Finanční dar Oblastní charita Třebíč

VPP

Chodník v místě obce "u zrcadla"

Starosta informoval radní:

- pracovníci obce prováděli údržbu a výmalbu prostor ZŠ

Zahájení

Členové zastupitelstva odsouhlasili formou e-mailové komunikace finanční 

pomoc Ukrajině ve výši 20 000 Kč. Byl nakoupen hygienický materiál a léky do 

sbírky organizované Městem Třebíč pro partnerské město Rachiv, za částku 5 

000 Kč. Zbývající částka ve výši 15 000 Kč bude odeslána na účet organizace 

Člověk v tísni. 

Ve dnech 4. a 5. 2. 2022 proběhla ve spolupráci s MÚ Třebíč v rámci 

humanitární pomoci materiální sbírka pro město Rachiv v Zakarpatí.

Na základě žádosti a připraveného návrhu rozpočtu na rok 2022, rada schvaluje 

finanční dar ve výši 5 000 Kč pro Nemocnici Třebíč.

Dne 16.3. proběhne kontrola stavu dřevěných konstrukcí - krovu a stropních 

trámů, dále kontrola a optimalizace zateplení (Štork, Novák, Šulc).

Finanční dar Nemocnice Třebíč

Finanční dar Oblastní charita Třebíč

Zápis č. 60/22 z jednání rady 09. 03. 2022



a)

6.

a)

b)

7.

a)

09.03.2022

Rada ukládá starostovi, projednat s KSÚS Vysočina kroky umožňující realizaci 

této změny.

pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0

Chodník v místě obce "u zrcadla"

Rada projednala návrh částečné změny projektové dokumentaci chodníku  na 

pozemku p.č. 18. Jedná se změnu poloměru zatáčky, která zajistí lepší a 

bezpečnější průjezd nákladních vozidel.

Z důvodů omezených finančních prostředků ÚP Třebíč na podporu vytvoření 

pracovních míst v rámci VPP, může obec žádat podporu na maximálně jedno 

pracovní místo, a to pouze na dva měsíce. V rámci projektu OUTPLACEMENT z 

operačního programu Zaměstnanost, bylo vytvořeno pracovní místo, na které 

byla přijata Radka Křivanová, která splňuje podmínky projektu.

Rada schvaluje podání žádosti o podporu na VPP, a to na p. Opršalovou, která 

splňuje podmínky pro rok 2022. Období od 1.4.2022 do 31.5.2022.

pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0

VPP

Na základě žádosti a připraveného návrhu rozpočtu na rok 2022, rada schvaluje 

finanční dar  ve výši 5 000 Kč pro Oblastní charitu Třebíč.

Radek Šulc

Jaroslav Václavek

Petr Machovec

V Rokytnici nad Rokytnou dne:

Antonín Novák

Stanislav Štork






