
Přítomni: 1. Antonín Novák ANO

2. Stanislav Štork ANO

3. Radek Šulc ANO

4. Jaroslav Václavek ANO

5. Petr Machovec NE
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Hlavní kanalizační stoka, která končí před RD Dolákových, bude oproti PD 

ukončena přípojkou zakončenou šachtou v zelené pásu. (Strarosta zajistí přenos 

požadavku na zhotovitele)

Zápis č. 67/22 z jednání rady 17. 08. 2022

Projednání smlouvy o nájmu koupaliště

U č.p 263 a 125 (p. Pospíšil, p. Jabůrek) není v rámci opravy komunikace 

uvažováno s realizací chodníku, ani silničního obrubníku. Majitelé těchto 

nemovitostí písemně vyzvali obec k přehodnocení způsobu pojednání krajnice 

vozovky, a to z důvodů obavy možné kolize nákladních automobilů s oplocením 

jejich pozemků.

Starosta osloví vlastníka komunikace a projektanta  ve věci posouzení této 

záležitosti.

Od 22.7.2022 bude zahájena realizace přípojek k jednotlivým nemovitostem, 

přípojky budou ukončeny šachtou na hranici pozemků.

Po dokončení přípojek bude prováděno položení chrániček pro zdělovací 

kabeláž a VO.

Starosta předložil radě pracovní verzi dokumentu "Oznámení o vyhlášení 

výběrového řízení na provozovatele koupaliště".

Sokolovna

Sběrné kontejnery, parkování před obchodem

Rozpočtové opatření č. 6

Výběrové řízení na pozici účetní Městyse Rokytnice nad Rokytnou

Starosta informoval radní:

Technické středisko -  sečení zeleně, úklid půdy v sokolovně

Zahájení

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

Probíhají závěrečné práce na realizaci hlavních pateřních stok.

Kanalizace, chodníky

Projednání připomínek k provedení krajnice vozovky

Zahájení

Kanalizace, chodníky

Projednání připomínek k provedení krajnice vozovky

Projednání smlouvy o nájmu koupaliště
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17.08.2022

omluven

Usnesení č. 7/67/22

Výběrové řízení na pozici účetní Městyse Rokytnice nad Rokytnou

Úřad městyse Rokytnice nad Rokytnou přijal v rámci výběrového řízení na pozici 

účetní dvě žádosti (Bc. Markéta Andělová, Radek Ferkl). Rada posoudila 

obdržené žádosti a životopisy, přičemž zvolila na pozici účetního pana Radka 

Ferkla. Rada pověřuje starostu k oznámení výsledku výběrového řízení oběma 

uchazečům.

pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Rada schvaluje rozpočtové opatření č.6

pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Antonín Novák

Stanislav Štork

Radek Šulc

Jaroslav Václavek

Petr Machovec

V Rokytnici nad Rokytnou dne:

Rozpočtové opatření č. 6

Sokolovna

Rada projednala návrh na rozpočtové opatření č. 6 bez připomínek.

Z důvodů výstavby chodníku v proluce mezi obchody, budou odpadové 

kontejnery přesunuty na kontejnerové stání před domem pana Kamaráda. 

Starosta ověří možnost přemístění kontejnerů ke štítové stěně obchodu 

vietnamského prodejce ze strany od Šulcových.

Starosta ověří možnost vytvoření parkovacího stání pro zákazníky obchodů v 

"zeleném" mezu Šulcovými a Svobodovými.

Sběrné kontejnery, parkování před obchodem

Probíhá vyklizení půdy, následně bude provedena sanace stropních trámů, poté 

potáno zateplení stropní konstrukce.

Rada si dala za úkol dokument doplnit, případně připomínkovat tak, aby mohl 

být předložen k dalšímu posouzení a schválení zastupitelstvu obce, které bude 

zvoleno v následujícím volebním období.


