
Přítomni: 1. Antonín Novák ANO

2. Stanislav Štork ANO

3. Radek Šulc NE

4. Jaroslav Václavek ANO

5. Petr Machovec ANO
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Zajištění realizačního managementu v době udržitelnost u stavby MŠ

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

Dne 16. 3. 2022 proběhla v sokolovně prohlídka technického stavu půdy a 

střechy sokolovny. Bylo zjištěno:

Sokolovna

Zahájení

Sokolovna

Kanalizace

Schválení zlepšeného výsledku hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2021

Schválení účetní uzávěrky ZŠ a MŠ za rok 2021 

Žádosti o finanční příspěvek

Prodej dřeva z obecních lesů

Poplatek odpady - podnikatelé

Rozpočtové opatření č. 1

Starosta informoval radní:

- pracovníci obce prováděli likvidaci voliér v remízku, dláždění stodoly

Zahájení

Klenutá stropní konstrukce nad sálem - dřevěné trámy jsou lokálně napadené 

dřevokazným hmyzem, stávající zateplení je provedeno mezi jednotlivými 

ramenáty v mocnosti 100 mm. Budou provedeny tyto práce: ošetření 

napadených trámů biocidním roztokem, v patě ramenátů bude opravena a 

doplněna tepelná izolace (rohože) v tl. 100 mm, horní partie klenutého stropu 

budou dopněny foukanou izolací v tl. 100 mm.
Trámový strop nad přísálím - havarijní stav některých stropních trámů 

degradovaných hnilobou, strop je navíc zatěžován sutí a skladovaným 

materiálem, je reálná hrozba pádu tohoto stropu. Bude provedeno kompletní 

vyklizení prostoru půdy, vytěžení sutě, revize stropních trámů, sanace, případná 

výměna trámů, nebo příložkování. Záteplení TI rohoží, případně foukanou 

izolací.

Zápis č. 61/22 z jednání rady 23. 03. 2022

Strop nad pódiem - z horního líce (půda) není přístupné. Bude proveden vstupní 

otvor z pódia, je předpoklad, že nosná knstrukce bude relativně v pořádku, tedy 

bude stačit položení tepelněizolačních rohoží, případně aplikace izolace 

foukané. 
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pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0

pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0

Kanalizace

Na koupališti je kanalizace položena, terén je srovnaný. Proběhne brigáda SDH 

na dorovnání terenu dne 26 .3. 2022. Začala se pokládat nová splašková 

kanalizace od Kalendových k bytovce. Současně se realizuje nová dešťová 

kanalizace, z důvodu zborcené stávající kanalizační stoky, která měla sloužit pro 

sběr dešťových vod.

Starosta zajistí kamerové zkoušky na všech připravovaných úsecích, kde dojde k 

napojení na stávající kanalizaci, případně zajistí její pročištění.

Rada Městyse Rokytnice nad Rokytnou projednala a schválila kladný výsledek 

hospodaření za rok 2021 ve výši 3 189,51 Kč a navrhuje jeho příděl v celé výši 

do rezervního fondu.

pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0

Schválení zlepšeného výsledku hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2021

Prodej dřeva z obecních lesů

Schválení účetní uzávěrky ZŠ a MŠ za rok 2021 

Z obecních lesů bude i v letošním roce těženo kůrovcem napadené dřevo, v 

současné době se cena palivového dřeva pohybuje v rozmezí 500 až 700 Kč za 1 

m3.

Rada navrhuje cenu palivového dřeva pro místní občany 550,-/m3, doprava 

1000,-/5m3. Rozvoz dřeva zajištuje pan Pernička, tzn. 3 750,-/jednu fůru, tj. za 5 

m3 (cca 8 m loženého dříví).

Rada projednala žádost o finanční příspěvek Centra pro zdravotně postižené 

kraje Vysočina se sídlem Jihlava, navrhuje tento příspěvek neschválit.

Rada projednala žádost o finanční příspěvek Centra pro zdravotně postižené 

Rada projednala žádost o finanční příspěvek Linky bezpečí, z.s Praha, navrhuje 

tento příspěvek neschválit.

pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0

Žádosti o finanční příspěvek

Rada projednala a schválila účetní uzávěrku hospodaření ZŠ a MŠ Rokytnice nad 

Rokytnou  za rok 2021. 

Revize podlahové konstrukce v místnosti jídelny bude provedena v rámci 

výměny PVC.

Střešní krytina je v některých partiích poškozená, budou provedeny lokální 

opravy a lokální doplnění, případně výměna střešních tašek. Obecně je krytina 

dožilá, přeložení ve větší ploše je prakticky nemožné.

Poplatek odpady - podnikatelé
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23.03.2022

pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 10/61/22

Rada projednala návrh rozpočtového opatření č. 9

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 1.

Rozpočtové opatření č. 1

Zajištění realizačního managementu v době udržitelnost u stavby MŠ

Rada projednala informaci o finančním ukončení projektu  „Městys Rokytnice 

nad Rokytnou - výstavba mateřské školy" ze dne 18. 2. 2022. Od 19. 2. 2022 je 

stanovena udržitelnost projektu na pět let. Rada navrhuje pro zajištění 

realizačního managementu po dobu udržitelnost projektu společnost, která 

zajišťovala management po dobu výstavby, firmu Deregio tender.

pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0

Rada pověřuje starosty uzavřít smlouvu na toto plnění.

Radek Šulc

Jaroslav Václavek

Petr Machovec

V Rokytnici nad Rokytnou dne:

Antonín Novák

Stanislav Štork

Rada projednala výši poplatku za odvoz a uložení odpadku od místních 

podnikatelů a firem na rok 2022. Od roku 2014 byla výše poplatku 1500 Kč,- za 

jednu popelnici. Rada schvaluje poplatek navýšit na 2000 Kč za jednu popelnici. 

Radek Šulc bude vést evidenci množství komunálního odpadu u jednotlivých 

subjektů podnikatelů pro vyhodnocení a následné stanovení poplatku pro 

následující období.








