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3. Radek Šulc ANO

4. Jaroslav Václavek ANO

5. Petr Machovec ANO
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Zápis č. 66/22 z jednání rady 20. 07. 2022

Sběrné kontejnery na textil

Starosta předložil písemnou výpověď nájemní smlouvy ze strany stávajícího 

nájemce. Je třeba připravit výběrové řízení na nového nájemce a stanovit nové 

podmínky nájmu. 

Rada projednala nabídku na dodávku nových kontejerů na sběr textilu od 

společnosti TextilEco a. s, Boskovice.

Rada bere na vědomí předložený časový harmonogram realizace samotných 

domovních přípojek.

Doplnění změn k územnímu plánu

Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí - "Rokytnice n/R-čerpací st.2 

OV,NN smyčka"

Starosta informoval radní:

Technické středisko -  sečení zeleně, úklid půdy v sokolovně

V sokolovně byla dokončená výměna podlahové krytiny ve 2.NP a na schodišti. Na 

schodišti bude z bezpečnostního hlediska osazeno zábradlí před okenním otvorem.

Zahájení

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

S vlastníkem RD č.p. 231, panem Novákem, byla projednána možná forma 

řešení veřejného prostranství před domem. Starosta osloví projektanta ing. 

Vidláka ve věci zpracování grafického návrhu.

Kanalizace, chodníky

Projednání smlouvy o nájmu na koupališti

Zahájení

Kanalizace, chodníky

Projednání smlouvy o nájmu na koupališti

Sběrné kontejnery na textil

Rozpočtové opatření č. 5

Výběrové řízení na pozici účetní Městyse Rokytnice n.R.

Cyklistické trasy - propojení Telč - Třebíč

Žádost o připojení k distribuční soustavě - hřbitov
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c)

pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0

Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí - "Rokytnice n/R-čerpací st.2 

Rada projednala návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene k realizaci přečerpávací stanice kanalizace "Rokytnice n/R-

čerpací st.2 OV,NN smyčka" na pozemcích p.č. 150/1, 476/2 v k.ú. Rokytnice 

nad Rokytnou (Kalenda). Starosta zajistí uzavření smlouvy.

Doplnění změn k územnímu plánu

Rozpočtové opatření č. 5

Rada projednala a schválila doplnění pozemků č. 554, 555, 569/17, 569/19, 

569/14, 569/13 do změnového řízení územního plánu, jako plochu pro 

výstavbu.

Rada projednala a schválila dokument pro výběrové řízení na pozici účetní OÚ 

Rokytnice nad Rokytnou, s nástupem říjen/listopad 2022. Rada pověřuje 

starosty k uveřejnění výběrového řízení v souladu s platnou legislativou.

pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0

Výběrové řízení na pozici účetní Městyse Rokytnice n.R.

Rada projednala návrh na rozpočtové opatření č. 5 bez připomínek.

pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0

Z důvodu umístění stávajícího kontejneru na textil, rada pořízení nového 

kontejneru zamítá.

Usnesení č. 5/66/22

Rada schvaluje rozpočtové opatření č.5

pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0

Starosta seznámil radní s přípravou projektové dokumentace cyklotrasy mezi 

Telčí a Třebíčí, kterou bude zaštiťovat Město Třebíč. Naše obec byla vyzvána k 

vytipování možné trasy, která bude vést v okolí naší obce.

Vzhledem k nutnosti elektrifikace hřbitova starosta projednal připojení k 

distribuční soustavě (3 fáze 380 W). Rada projednala žádost o připojení k 

distribuční soustavě pozemek p.č. 258/1 (hřbitov).

Usnesení č. 8b/66/22

Rada schválila žádost o připojení k distribuční soustavě č. 9001990972 - 

pozemek p.č. 258/1 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou.

pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení č. 8c/66/22

Rada schválila Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene - "Rokytnice n/R-čerpací st.2 OV,NN smyčka" na pozemcích 

p.č. 150/1 a 476 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou.



20.07.2022

Antonín Novák

Stanislav Štork

Radek Šulc

Jaroslav Václavek

Petr Machovec

V Rokytnici nad Rokytnou dne:








