
Přítomni: 1. Antonín Novák ANO

2. Stanislav Štork ANO

3. Radek Šulc OMLUVEN

4. Jaroslav Václavek ANO

5. Petr Machovec ANO

Program: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

a)

2.

a)

b)

c)

d)

3.

a)

4.

Starosta zajistí osazení doplňkových tabulek k omezujícím dopravním značkám 

tak, aby byly lépe srozumitelné (Veverka - Březová).

Zápis č. 63/22 z jednání rady 04. 05. 2022

Projednání nabídek na výkon TDS

Rada na základě dřívějšího jednání rady obce dne 20. 12. 2021, projednala a 

schválila finanční kompenzaci za náklady pohonných hmot, spotřebovaných při 

údržbě sportovišť v obci, pro 1.SK Rokytnice n.R.,  formou daru.

pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Zahájení

Byla zahájena další etapa na trase škola - Veverka, paralelně byly zahájeny 

práce na výstavbě nových chodníků.

V průběhu provádění zemních prací kanalizace u bytovek bylo poškozeno dožilé 

vodovodní potrubí , které zásobuje objekt bytovky vodou z přilehlé studně. 

Potrubí bude nahrazeno novým vedením, přičemž se na nákladech opravy 

budou podílet i obyvatelé bytovky.

Usnesení  č. 3/63/22

Rada schvaluje finančn dar 1.SK Rokytnice nad Rokytnou 14 000,- Kč

Zahájení

Kanalizace

Schválení finančního daru

Projednání nabídek na výkon TDS

Volby do zastupitelstev obcí

Rozpočtové opatření č. 3

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti

Starosta informoval radní:

Technické středisko - úklid veřejných prostranství, zalévání zeleně, úprava zahrady 

MŠ, údržba vysázených alejí. Příležitostně pracují pro obec dvě ukrajinské občanky 

formou dohody o provedení práce.

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

Byla dokončena etapa v lokalitě Žlabina (hlavní kanalizační řád)

Kanalizace

Schválení finančního daru



a)

5.

a)

6.

7.

a)

04.05.2022

omluven

Rada projednala smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti  s Krajem 

Vysočina na stavbu „ Odkanalizování městyse Rokytnice nad Rokytnou, 

Doplnění kanalizace - II. ETAPA“. 

pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Antonín Novák

Stanislav Štork

Radek Šulc

Jaroslav Václavek

Petr Machovec

V Rokytnici nad Rokytnou dne:

pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti

Volby do zastupitelstev obcí

Rada schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti  s Krajem 

Vysočina  se sídlem v Jihlavě, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava na stavbu 

"Odkanalizování městyse Rokytnice nad Rokytnou, Doplnění kanalizace - II. 

ETAPA"

Usnesení č. 6/63/22

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 3.

pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Rozpočtové opatření č. 3

Rada projednala harmonogram voleb do zastupitelstva obcí konaných ve dne 

23. a 24. září 2022. 

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit pro nadcházející volební období počet 

volených zastupitelů 11.

Usnesení č. 4/63/22

Rada schvaluje pro výkon TDS na stavbu Chodníky podél silnice III/4056 v 

městysi Rokytnice nad Rokytnou a přeložky veřejného osvětlení  pana Martina 

Dokulila.

pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Rada projednala a posoudila cenové nabídky na výkon TDS pro stavbu Chodníky 

podél silnice III/4056 v městysi Rokytnice nad Rokytnou a přeložky veřejného 

osvětlení.

Usnesení č.5/63/22

Martin Dokulil, Nová Ves 87, cenová nabídka 78 000,- Kč

Ing. Michal Suchna, Přibyslavice 238, cenová nabídka 108 000,-


