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

Je dokončen hl. řad kanalizace, dokončují se jednotlivé přípojky k 

nemovitostem.

Kanalizace, chodníky

Projednání připomínek ke stavbě silnice

Zahájení

Kanalizace, chodníky

Projednání připomínek ke stavbě silnice

Projednání dohody o směně a prodeji pozemku u domu č.p. 48 - paní Tejklová

Projednání dohody o vstupu na pozemek v rámi stavby kanalizace

Vyjádření k digitální mapě ŘSD (kom. I/23)

Rozpočtové opatření č. 7

Výběrové řízení na realizaci VO

Starosta informoval radní:

Technické středisko -  sečení zeleně, úklid půdy v sokolovně

Zahájení

Dokončují se chodníky v úseku Vejmelka - Vojtíšek.

Rada projednala opravu místních komunikací nad rámec dotované části,  rada 

schválila opravu komunikací v celém rozsahu (recyklace+svrchní asfaltový 

bylený povrch), a to v úsecích: Žlabina, Štveráček - bytovky, spojovací 

komunikace mezi prodejnami.

Rada projednala a schválila dohodu o rekonstrukci plotu, směně a prodeji 

pozemků u nemovitosti č.p. 48, jež bylo vyvoláno úpravou chodníku u této 

nemovitosti.

Projednání dohody o směně a prodeji pozemku u domu č.p. 48 - paní Tejklová

V návaznosti na jednání starosty a vlastníků nemovitosti č.p 263 a 125 (p. 

Pospíšil, p. Jabůrek) ve věci osazení silniční obruby, bude obruba osazena kolem 

předmětné nemovitosti, ukončení obruby se předpokládá u dešťové vpusti. Po 

provedení opravy krajské komunikace bude dále řešeno napojení polní cesty a 

případné doplnění další obruby. 

Zápis č. 68/22 z jednání rady 20. 09. 2022



5.

a)

6.

a)

7.

a)

8.

a)

20.09.2022

omluven

Rozpočtové opatření č. 7

Projednání dohody o vstupu na pozemek v rámi stavby kanalizace

Rada projednala návrh na rozpočtové opatření č. 7 bez připomínek.

Rada projednala žádost o vyjádření k technické infrastruktuře z důvodu 

existence sítí pro projekt "Digitální technická mapa ŘSD" (komunikace I/23), bez 

připomínek.

Vyjádření k digitální mapě ŘSD (kom. I/23)

Vlastník pozemku pč. 73/1,  pan Jakub Kuba, odmítá umožnit přístup na 

pozemek, přes který má vést kanalizační stoka A3N, jež je předmětem 

dokumentace schválené stavebním úřadem Třebíč a dotovanou stavební akcí. Z 

tohoto důvodu starosta předložil vlastníkovi pozemku návrh vzájemné dohody 

o vstupu na pozemek, včetně majetkového vyrovnání.

Radek Šulc

Jaroslav Václavek

Petr Machovec

V Rokytnici nad Rokytnou dne:

Antonín Novák

Stanislav Štork

Usnesení č. 7/68/22

Výběrové řízení na realizaci VO

Rada posoudila obdržené cenové nabídky v rámci výběrového řízení na 

dodavatele VO. Byly předloženy nabídky od společností: Evem group s.r.o. Velké 

Meziříčí, ZMES, s.r.o. Třebíč a ELEKTRO ING. KLÍMA. Z předložených nabídek 

byla na základě nejnižší nabídkové ceny vybraná firma ELEKTRO ING. KLÍMA 

s.r.o. 

pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Rada schvaluje rozpočtové opatření č.7

pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0


