
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 08/2015 

konaného dne 24. 9. 2015 

Zasedání bylo řádně svoláno rozesláním pozvánek a plakátů. Informace o zasedání dle ustanovení 

§ 93 odst. 1 zákona o obcích byly zveřejněny na úřední desce OÚ včetně elektronické a to po dobu 

nejméně 7 dní. 

Přítomni zastupitelé: J. Fousek, R. Izák, M. Kamenický, J. Malík, M. Pospíšil, J. Richterová, D. Tuček, 

M. Tučková, P. Vrbatová, A. Leder, H. Procházková 

Nepřítomni: V. Blažek (omluven), M. Hubačová (omluvena), M. Nikolínková (omluvena), H. Zbudilová 

(omluvena) 

Hosté: Nebyli 

Přítomno 11 zastupitelů, tedy zastupitelstvo obce je dle ustanovení § 92 odst. 3 zákona o obcích 

usnášení schopné. Zasedání zastupitelstva obce se bude řídit jednacím řádem zastupitelstva obce. 

Zapisovatelkou jednání zastupitelstva byla jmenována paní Marcela Tučková. 

Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo souhlasí, že z jednání se pro potřeby zápisu pořizuje zvukový 

záznam. 

Hlasování: Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 

Program: 

1) Zahájení 

2) Seznámení a schválení programu zasedání 

3) Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 

4) Kontrola plnění usnesení 

5) Volba ověřovatelů zápisu 

6) Jednání rady za poslední období 

7) Rychlostní komunikace R 35 smlouvy: prodej pozemků, smlouva o přeložkách, smlouva 

o právu provést stavbu 

8) Věcné břemeno - služebnost ČEZ 

9) Různé 

1) Zahájení 

Zasedání zahájila starostka obce, přivítala přítomné. 

2) Schválení programu zasedání obecního zastupitelstva 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Rokytno schvaluje program zasedání. 

Rozprava: Starostka seznámila zastupitele s programem zasedání. 

Hlasování: Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 

Program zasedání zastupitelstva byl schválen. 

Usnesení č. 1/8/2015 



3) Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 

Ověřovatelé zápisu z minulého zasedání zastupitelstva p. R. Izák a p. D. Tuček konstatovali, že 

byl zápis zapsán tak, jak probíhalo zasedání obecního zastupitelstva. 

4) Kontrola plnění usnesení 

Všechny body z minulého usnesení byly splněny. 

5) Volba ověřovatelů zápisu 

Za ověřovatele zápisu byli navrženi p. J. Fousek a p. M. Kamenický. Jiný návrh nebyl. 

Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu p. J. Fouska a  

p. M. Kamenického. 

Hlasování: Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 

Návrh byl schválen.  

Usnesení č. 2/8/2015 

6) Jednání rady za poslední období 

Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo bere na vědomí jednání rady za poslední období. 

Jedná se o jednání ze dne 10. 9.2015. 

Usnesení č. 3/8/2015 

7) Rychlostní komunikace R 35 

Rozprava: Starostka zastupitele informovala o schůzce z předešlého dne, které se účastnili 

p. B. Veber, pí. H. Jarolímová, p. J. Dušek a p. L. Umbraum a za naši obec pí. P. Vrbatová, 

p. J. Fousek a p. D. Tuček. Dále předává slovo Davidovi Tučkovi. 

D. Tuček sděluje, že se podařilo vyjednat schválení většiny našich požadavků včetně 

pasportizace v obci Bohumileč. Zástupci pardubického kraje nás nasměrovali na Státní fond 

dopravní infrastruktury, který každý rok vypisuje dotace ve výši až 85 % nákladů na realizaci 

opatření týkajících se regulace dopravy – jedná se souvislý pás chodníků v Bohumilči, 

zabezpečené přechody pro chodce… Zástupcům obce bylo vysvětleno, že ŘSD z gesce zákona 

nemůže tato opatření financovat. Dále navrhli konkrétní zabezpečení přechodů pro chodce 

v obci a přislíbili výpomoc při vyřizování dotace a hledání projektanta. 

D. Tuček se dále obrátil na J. Malíka s prosbou na kontaktování jeho známého projektanta, 

abychom nebyli odkázáni jen na jednoho a mohli bychom se domluvit, za jakých podmínek a 

hlavně jak rychle jsou schopni dodat ucelený projekt. J. Malík se domnívá, že by bylo 

nejvhodnější se nezávazně zeptat alespoň tří, abychom získali jasnou představu. Dále 

upozorňuje, že by se měl od 1. ledna 2016 měnit zákon a právě povolování chodníků v obcích 

by mělo být daleko složitější. 

D. Tuček: Stran dalších požadavků – ptali jsme se na odkup a zpětný odprodej pozemků, o 

kterém se debatovalo na minulém zasedání zastupitelstva s hostem panem Řehounkem. Pan 

Veber informoval, že se tehdy jednalo o změnu územního plánu z podnětu ochrany životního 

prostředí (vytvoření biokoridoru), kterou ŘSD nijak neovlivnilo, takže případné majetkové 

požadavky by měly být vzneseny přes Úřad pro zastupování občanů ve věcech majetkových a 

jednalo by se se státem. Vymahatelnost je podle názoru D. Tučka prakticky nulová z důvodu 

změn zákona v mezidobí. 



Dále se řešil prostup pro pěší směrem na Bohumileč. Není to řešeno v tělese křižovatky, ale 

součástí prostupu pro vodu a zvěř bude i prostup pro pěší. 

R. Izák: To znamená, že to bude někde v blízkosti nynější komunikace. Ale myslím si, že je to 

docela málo. 

J. Fousek: Pak je ještě jeden prostup směrem k Borku, který je pro zvěř a je veliký, takže pěší 

tam bez problémů projdou. 

D. Tuček: Dále nás zajímalo, zda se nebude stavět tzv. „salámovou metodou“, byli jsme 

ujištěni, že ŘSD o rozfázování stavby nestojí, ale určité časově náročné části stavby (např. 

mimoúrovňová křižovatka v Opatovicích, na ni navazující přemostění mokřadů u Labe) se 

začnou stavět dříve. Tyto stavby započnou ještě před vykoupením všech pozemků, ale stavba 

R35 kolem Rokytna započne až po vykoupení všech pozemků. Pokud by se stalo, že by na 

mimoúrovňovou křižovatku u Rokytna nenavazoval obchvat, který je v plánu, tak ŘSD 

garantuje, že sjezdy z R35 zůstanou zavřené. 

Zastupitelstvu bylo navrženo počkat s podpisem smluv do doby, než bude oficiální zápis ze 

schůzky zástupců obce se zástupci ŘSD a Pardubického kraje. 

Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo neschvaluje prodej pozemků v k. ú. Rokytno a v obci 

Rokytno: 1516/11, 1516/29, 1516/86, 1516/47, 1516/51, 1516/158, 1516/189, 1516/244, 

1516/30, 1516/233, 1516/239, 1516/247, 1516/87, 1516/100, 1516/69, 1516/72, 1516/151, 

1516/13, 1516/230, 1516/240, 1516/238 Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková 

organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, za celkovou cenu 2.424.575 Kč. 

Vyvěšeno 10. 8.2015, sejmuto 26. 8.2015 

Hlasování: Pro 11, proti 0, zdržel se 0.  

Návrh byl schválen. 

Usnesení č. 4/8/2015 

Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo neschvaluje smlouvu o přeložkách pozemních 

komunikací souvislosti se stavbou „Rychlostní komunikace R 35 Opatovice – Časy“ mezi Obcí 

Rokytno a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. 

Hlasování: Pro 11, proti 0, zdržel se 0.  

Návrh byl schválen. 

Usnesení č. 5/8/2015 

Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo neschvaluje smlouvu o přeložce SO 432 veřejné 

osvětlení obec Rokytno v km 11.7 v souvislosti se stavbou „Rychlostní komunikace R 35 

Opatovice – Časy“ mezi Obcí Rokytno a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. 

Hlasování: Pro 11, proti 0, zdržel se 0.  

Návrh byl schválen. 

Usnesení č. 6/8/2015 

Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo neschvaluje smlouvu u právu provést stavbu na 

pozemcích obce Rokytno v souvislosti se stavbou „Rychlostní komunikace R 35 Opatovice – 

Časy“ mezi Obcí Rokytno a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. 

Hlasování: Pro 11, proti 0, zdržel se 0.  

Návrh byl schválen. 

Usnesení č. 7/8/2015 



8) Věcné břemeno – služebnost ČEZ 

Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o uzavření smlouvy o zřízení 

věcného břemene č. IV-12-2005209/VB/2 Rokytno p. č. 125/2 – Zelená – přípojka kNN“. 

Jedná se o smlouvu mezi ČEZ Distribuce, a.s. IČ 24729035 a Obcí Rokytno. 

Rozprava: Starostka upřesnila zastupitelům lokaci přípojky (k pozemku Zelených vedle 

Zbudilových), přípojka bude vedena také po obecním pozemku. 

Hlasování: Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 

Návrh byl schválen. 

Usnesení č. 8/8/2015 

9) Různé 

a) Změna usnesení 

Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo mění usnesení číslo 4/05/2015. Nové znění 

usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej dílu „a“ z pozemku parc. č. 1123/159 

v k. ú. Rokytno o výměře 103 m2 paní Heleně Koláčné a slečně Markétě Kliegrové za 

cenu 35,- Kč/m2. Žádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb.  

Vyvěšeno: 9. 6. 2015, sejmuto: 24. 6. 2015 

Rozprava: P. Vrbatová informuje o prohozených jménech v květnovém usnesení. 

Hlasování: Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 

Návrh byl schválen. 

Usnesení č. 9/8/2015 

b) Dílčí přezkoumání hospodaření 

Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo bere na vědomí: 

A. Zápis z dílčího přezkoumán í hospodaření Obce Rokytno. 

B. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Svazku Obcí Rokytno – Chvojenec. 

Rozprava: Starostka seznámila zastupitele s výsledkem auditů. 

Usnesení č. 10/8/2015 

c) Kamerový systém 

Rozprava: P. Vrbatová seznámila zastupitele s výsledkem jednání rady obce, které se 

týká rozmístění kamer – jedna směrem k ZŠ a MŠ, jedna u dětského hřiště a jedna na 

velké hřiště. Protože obec Slepotice se k tomuto projektu nepřidají, zvýší se dotace pro 

obec na 42.300 Kč. 

M. Pospíšil se ptá na možnosti připojení dalších kamer – obec Drahoš má zájem o 

umístění kamery. 

P. Vrbatová: Kamerový systém bude navržen tak, že bude možné i dodatečné připojení 

dalších kamer, které bude již financovat obec samotná. 

Záznam bude nahráván a bude přístupný pouze pro Městskou policii Sezemice. 

D. Tuček zjistí zájem občanů o umístění kamery v Bohumilči a v Zástavě. 

Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo souhlasí s objednáním kamer, které budou 

hrazeny částečně z dotace pro Svazek obcí Loučná (předpokládaná cena 66.733 Kč, 

dotace 37.500 Kč, podíl obce 29.233 Kč). 



Hlasování: Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 

Návrh byl schválen. 

Usnesení č. 11/8/2015 

d) Umístění domečku v Zástavě 

Pan Sýkora (Elektrárna Opatovice) potvrdil obci dotaci 140.000 Kč pro obec Zástava, za 

uložení popílku má obec 100.000 Kč. Tyto peníze se použijí na stavbu dřevěného 

domečku se zastřešenou pergolou v Zástavě. Obec připraví vybetonovanou plochu a od 

listopadu by měla začít pracovat dodávající firma. Starostka se ještě sejde se zástupci 

obce Zástava ohledně umístění. Domeček bude mít velikost 4x4 m, navazující pergola 

12x4 m. 

e) Chodníky 

Obci byla schválena dotace na chodníky, takže budou realizovány chodníky směrem 

k lesu. O stavební dozor požádáme p. Bulíčka (dělal stavební dozor při realizaci DPS). Do 

konce roku 2015 proběhne výběrové řízení, kde bude vybrán zhotovitel zakázky. Nyní 

byly osloveny tři firmy k dodání cenové nabídky. 

J. Malík upozorňuje na nefunkční osvětlení u zastávky u lesa. 

f) Obecní les 

M. Pospíšil informoval o správě obecních lesů. Obec bude požadovat kopii těžebního 

plánu týkajícího se našich lesů, který vypracovávají Lesy ČR. Les v Kozašicích se na jaře 

zalesňoval, sázela se dražší sadba (s obalem), což se vyplatilo, protože letošní horké léto 

přežilo 70 % sadby. Pro srovnání - sadba bez obalu uschla celá. 

P. Vrbatová všem poděkovala a ukončila zasedání. 

Zápis byl vyhotoven dne: 1. 10. 2015 

Zapisovatel: Marcela Tučková ………………………………………. 

Ověřovatel: Jiří Fousek   ………………………………………. 

Ověřovatel: Milan Kamenický ………………………………………. 


