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

Byla propojena stoka od bytovky přes silnici (Jabůrek), zde je část stoky v 

průměru 400 mm. Od zasypané šachty v horní části pokračuje dešťová 

kanalizace v průměru 300 mm. Dle sdělení projektanta i stavebního dozoru je 

průměr dostatečný. Nutno řešit vpustě  (Pospíšil).

Kanalizace, chodníky

Cenová nabídka přeložky SEK CETIN

Zahájení

Kanalizace, chodníky

Cenová nabídka přeložky SEK CETIN

Žádost o projednání podání informace

Sokolovna

Reklamní předměty

Žádost o finanční dar

Rozpočtové opatření

Starosta informoval radní:

Technické středisko - čištění lesa, demontáž voliéry, nátěry zařízení na koupališti, 

úklid veřejného prostranství, sečení zeleně

Zahájení

Proběhly kamerové zkoušky od sokolovny, směr Stařeč - pravá strana -zborcená 

stoka u sokolovny, propojení přímo do Rokytné, zborcená stoka u č.p. 32 

(Morkus).

Levá strana - propojení do kanalizace ucpáno v šachtě (Nováček J.)

Byl položen optický kabel v trase od začátku obce do zatáčky u Vejmelků.

Usnesení č.3/65/22

Rada projednala smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti  s Krajem 

Vysočina na stavbu „ Odkanalizování městyse Rokytnice nad Rokytnou, 

Doplnění kanalizace - II. ETAPA“. 

Rada projednala a schvaluje návrh cenové nabídky na přeložku SEK CETIN v 

souvislosti se stavbou chodníků podel sil.III/ 4056. Pověřuje starosty uzavřením 

smlouvy.

pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0

Zápis č. 65/22 z jednání rady 15. 06. 2022
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15.06.2022

Rada schvaluje finanční dar ve výši 4 000,- Kč na mezinárodní mládežnický 

fotbalový turnaj Třebíč  Open 2022

Rada schvaluje rozpočtové opatření č.4

Rada projednala žádost manželů Pospíšilových v záležitosti svedení dešťových 

vod od Veverky do stávající kanalizace u jejich domu, z důvodu obavy o 

zaplavení jejich nemovitosti.

Žádost o projednání podání informace

Starosta osloví projektanta za účelem posouzení této záležitosti. Stanovisko 

obce: předmětem současné investiční akce je splašková kanalizace, nikoli 

dešťová, k odvodu balastních vod bude využitá stávající kanalizace, která není 

předmětem investice obce.

Žádost o finanční dar

Sokolovna

Ředitel fotbalového turnaje Třebíč Open 2022 pan Tomáš Pohanka požádal o 

finanční příspěvek na pořádání 6. ročníku mezinárodního mládežnického 

fotbalového turnaje Třebíč Open 2022, jehož část se odehraje na fotbalovém 

hřišti v naší obci ve dnech 18. a 19. 6. 2022.

Místostarosta předložil specifikaci reklamních předmětů s logem obce, včetně 

cenové nabídky. Rada projednala potřebu těchto přemětů pro nadcházející 

období a pověřuje místostarostu k zajištění objednávky. 

pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0

Reklamní předměty

Probíhá vyklízení půdního prostoru, zahájena montáž podlahové krytiny.

Jaroslav Václavek

Petr Machovec

V Rokytnici nad Rokytnou dne:

Antonín Novák

Stanislav Štork

pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení č.7/65/22

Rozpočtové opatření

Rada projednala návrh na rozpočtové opatření č. 4 bez připomínek.

Usnesení č. 8/65/22

pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0



Radek Šulc






