Zápis č. 18 ze schůze Zastupitelstva obce Rokytňany,
která se konala dne 19.6.2020
Přítomni:
M. Hrušová ,R.Calvitti, R.Kvapil,B.Hanuš,J.Chaloupecká, J.Sacherová, M.Jílková
Program:
Kontrola plnění úkolů z minulé schůze
Zpráva starostky o vyřízené korespondenci
Diskuse
Usnesení
Závěr
Starostka M. Hrušová zahájila schůzi a uvítala přítomné. Návrh programu byl schválen všemi
přítomnými členy OZ. Ověřovatelem zápisu schválen R.Kvapil.
Kontrola plnění úkolů z minulé schůze
1. Práce na vodovodu pokračují, nyní jsou postupně dobudovány přípojky a montují se
vodoměry. Faktury za doplatek přípojek jsou vesměs uhrazeny, zatím dluží
p.Grabiec/upomínka se vrátila/, pokud neuhradí, nebude na vodu připojen Dále čekáme na
úhradu od pp. Kaprase, Velechovského, Josefa Říhy a M.Pilaře. Bylo vydáno dodatečné
stavební povolení na prodloužení hl.řadu o 80 m. Byla předložena příkazní smlouva od
p.Otta na provozní práce kolem vodovodu s účinností od 9.6.2020. Hlasováno – 7 Bylo
zjištěno, že ve zkušebním provozu je velmi proměnlivý tlak vody – bude řešeno
zabudováním technologie pro regulaci tlaku. Dále bylo vyřešeno převedení el.energie
ATS na obec. Připravuje se kolaudace – červenec.
2. Dětský den se vzhledem k nepříznivému počasí přesouvá na 4.7.2020 od 15.hod.
Podrobnosti budou dořešeny na „babinci“ 1.7.2020
3. Realizace cesty kolem Chaloupeckých – trvá – B.Hanuš
4. Poptávkové řízení na střechu hasičárny v roce 2021 – trvá, R.Calvitti
5. Prodloužení veřejného osvětlení k p.Kadeřábkovi trvá – R.Kvapil
6. Skládka pro uskladnění materiálu – nutno dohodnout s firmou Stavoka úpravu- úkol trvá
B.Hanuš
7. Zajistit sekání trávy. Traktůrek byl opraven, úkol trvá – R.Calvitti
8. Připomínky k odvodnění silnice a nedodělky projednány s SÚS – dokud nebude vše
vyřešeno, nevydá obec souhlas s kolaudací – hlasováno 7 pro
9. Vybudování žumpy a WC – úkol trvá. Záměr byl schválen stavebním úřadem
Zpráva o vyřízené korespondenci
 Obnova cesty „po čtvrti z HR do DR“. Podána informace o prověření možnosti získat
dotaci. Je to nereálné, dotační program požaduje pozemkové úpravy, projektovou
dokumentaci a provedení firmou. Cestu bude muset obnovit obec svépomocí za
spoluúčasti p.Slavíka
 Informace o žádosti p.M.Gobyho o stavbu betonové zdi do 2 m výšky směrem k obecnímu
pozemku /hřiště/. Zastupitelé se stavbou souhlasí za předpokladu, že obci nevzniknou
žádné náklady. Hlasováno – 7 pro
 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce na provoz letního vlaku pro OÚ
Dětenice – hlasováno – 7 pro
 Podána informace o stavebních záležitostech – plot p.Hanzlíková /betonová podezdívka +
dřevěný průhledný plot/ - vydáno územní rozhodnutí.

Diskuze
Projednána příprava dětského dne a výhledově rozloučení s prázdninami. S tím souvisí i úprava
cesty „po čtvrti“ – součinnost s panem Slavíkem projedná p.Kužel a Hanuš.
Projednány další připomínky k odvodnění silnice – je to naprosto nedostatečné, nefunkční kanály,
zaplavení pozemků, špatně udělané vjezdy /vodu neodvádějí, ale zadržují/ atd. Pořízena
fotodokumentace a video – bude zasláno SÚS

U S N E S E N Í Č. 1 8
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
- zprávu starostky o vyřízené korespondenci
Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Příkazní smlouvu – Petr Ott na technicko provozní činnosti při provozování veřejného
vodovodu Rokytňany s účinností od 9.6.2020
2. Poskytnutí dotace obci Dětenice na provoz letního vlaku ve výši 2000 Kč
3. Stavbu betonové zdi mezi pozemkem M.Gobyho a hřiště za předpokladu, že obci s touto
akcí nevzniknou žádné náklady.
Obecní zastupitelstvo ukládá:
- nadále průběžně zajišťovat výstavbu vodovodu – M.Hrušová
- realizovat společenské akce dle plánu práce – Dětský den 4.7.2020 – všichni
- realizovat výstavbu cesty kolem Chaloupeckých – B.Hanuš
- zajistit poptávkové řízení na opravu střechy hasičárny v roce 2021 – R.Calvitti
- prodloužení veřejného osvětlení k p.Kadeřábkovi – R.Kvapil
- vybudovat plochu pro uskladnění materiálu „na hliňáku“ – B.Hanuš
- zajistit sekání trávy – R.Calvitti
- předat připomínky ke stavbě silnice dle diskuze /vč.videa a fotodokumentace/ M.Hrušová
- podepsat příkazní smlouvu s panem Ottem – M.Hrušová
- zajistit vybudování WC vč.žumpy na OÚ – R.Kvapil, R.Calvitti, B.Hanuš

Hlasováno – 7 pro
Starostka poděkovala přítomným za aktivní přístup a schůzi v 18,30 hod ukončila
Zapsala:
Ověřil:

