
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.

8.

9.

1.

a)

2.

a)

3.

a)

4.

Zápis č. 62/22 z jednání rady 01. 06. 2022

Vyjádření ke stavbě energetického díla

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“. pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení č.3/64/22

Rada projednala smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti  s Krajem 

Vysočina na stavbu „ Odkanalizování městyse Rokytnice nad Rokytnou, 

Doplnění kanalizace - II. ETAPA“. 

Vyjádření ke stavbě energetického díla

Sokolovna

Kabelizace NN Horní dražka

Projednání vypracování projektové dokumentace jídelna MŠ Rokytnice

Setkání Rokytnic 2022

Různé

Starosta informoval radní:

Technické středisko - čištění lesa , nátěry zařízení na koupališti, úklid veřejných 

prostranství, sečení zeleně.

Zahájení

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

Dokončování hlavní stoky od ZŠ směr Veverka pokračuje u bytovky. Výstavba 

chodníků a dešťovky od Veverky.  S projektantem panem Svobodou řešen 

ostrůvek u bytovky a ukončení chodníku u plotu č.p.1. Prováděna kontrola, 

případná oprava vodovodních přípojek (navrtávek), zajištuje Vak Třebíč. 

Kamerové zkoušky budou pokračovat od sokolovny k Třebíči.

Kanalizace, chodníky

Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti

Zahájení

Kanalizace, chodníky

Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
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a)

6.
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d)

Rada doporučuje zastupitelstvu schválení uzavření smlouvy na vypracování 

dokumentace.

Setkání Rokytnic 2022

Petr Machovec, jako hlavní organizátor akce, informoval o průběhu přípravy.

Byla stanovena částka za víkendové menu ve výši 685,- (večeře, snídaně, oběd, 

večeře, snídaně, oběd)

Organizační záležitosti ve věci ubytování hostů zajišťuje Jaroslav Václavek.

pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0

Projednání vypracování projektové dokumentace jídelna MŠ Rokytnice

Sokolovna

Rada projednala cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na 

rekonstrukci budovy školní jídelny (zateplení obvodového pláště, včetně 

střechy, rekonstrukce vnitřních prostor - kuchyně, jídelna, zázemí). Projektová 

dokumentace je uvažována dvoustupňová. Cenovou nabídku předložil Ing. 

Pivnička, zpracovatel projektové dokumentace nové školky. Nabídková cena za 

dvoustupňovou projektovou dokumentaci, tedy včetně realizační dokumentace 

činí 428.740,- bez DPH.

Starosta informoval o jednání  se zástupcei společnosti EG,D,a.s., které se 

uskutečnilo dne 30.5.2021, za účasti místostarosty. Starosta informoval o 

skutečnosti, že obec zatím neplánuje celkovou rekonstrukci daného úseku, 

nicméně je ochotna se podílet na výkopových pracech při kabelizaci NN pro 

uložení kabelizace VO a chrániček pro sdělovací kabeláž. Projektová 

dokumentace bude zpracována na výše uvedené koplexně. Předpokládaná 

doba realizace r. 2024.

Kabelizace NN Horní dražka

Stávající ohřívač TUV nelze opravit, je nutné zařízení vyměnit za nové. Výměnu 

bude realizovat firma Jaroslav Blažek.

Usnesení č.4/64/22

Rada schvaluje a nemá připomínek k projektové dokumentaci nové zemní 

přípojky elektrické energie NN. . Rokytnice nad Rokytnou-Mašková p.č. 

535/17 NN kabel číslo stavby 1030075564.

pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0

Rada projednala žádost o vyjádření k projektové dokumentaci stavby nové 

zemní přípojky elektrické energie NN. Rokytnice nad Rokytnou-Mašková p.č. 

535/17 NN kabel číslo stavby 1030075564.

pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0

Kompenzace nájemci koupaliště bude stanovena v intencích platné smlouvy. 



01.06.2022

Antonín Novák

Stanislav Štork

Radek Šulc

Jaroslav Václavek

Petr Machovec

V Rokytnici nad Rokytnou dne:








