
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016 

                                                     konaného dne 30.6.2016 

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, J. Malík, H. Procházková, J. Richterová, P. Vrbatová, H. Zbudilová,              

M. Hubačová, D. Tuček (přišel později), M. Tučková (přišla později), V. Blažek, M. Nikolínková, M. Pospíšil.    

Nepřítomni:  M. Kamenický, A. Leder                                                              

 Hosté: M. Dědek ml.  

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 Petra Vrbatová. 

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 19.5.2016 

7) Závěrečný účet za rok 2015 

8) Účetní uzávěrka za rok 2015 

9) Rozpočtové patření 6/2016 

10) Smlouva o podmínkách provedení stavby – rekonstrukce mostu Bohumileč     

11) Prodej pozemků                                              

12) Systém platby za odpady 
13) Různé – info. chodníky 

-  Info. Chvojenecký pětiboj 

-  Info. Dětský den 25.6.2016 

1) Zahájení 

Zasedání zahájila starostka obce, přivítala přítomné. 

2) Schválení programu zasedání obecního zastupitelstva 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Rokytno schvaluje program zasedání. 

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

Program zasedání zastupitelstva byl schválen. 

Usnesení č. 1/6/2016 



3) Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 

Ověřovatelé zápisu z minulého zasedání zastupitelstva p. H. Zbudilová a p. J. Fousek.                                       

H. Zbudilová a J. Fousek 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. R. Izák apod. H. Zbudilová. Jiný návrh nebyl. 

Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu p. R. Izáka a p. H. Zbudilovou.  

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

Návrh byl schválen.  

Usnesení č. 2/6/2016  

 

18.36.hod příchod M.Tučkové a D. Tučka. Zasedání zastupitelstva dále pokračuje v počtu 13 zastupitelů. 

6) Jednání rady za poslední období 

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

jednání ze dne 16.6.2016. 

Rozprava: J. Malík se tázal ohledně vypracování projektové dokumentace panem Bohuslavem Holým. 

Usnesení č. 3/6/2016  

 

7)   Účetní uzávěrka za rok 2015  

 

Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku obce Rokytno sestavenou k 31.12.2015 

dle protokolu o schvalování účetní závěrky za rok 2015, který je přílohou tohoto usnesení. 

Hlasování: Pro 13, proti 0, zdržel se 0. 

Návrh byl schválen: 

  Usnesení č. 4/6/2016 

 

8)  Závěrečný účet za rok 2015  

 

  Návrh usnesení :  Obecní zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce Rokytno sestavený k 31.12.2015 a   

  vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce Rokytno bez výhrad.  

  Hlasování: Pro 13, proti 0, zdržel se 0.  

  Návrh byl schválen: 

Usnesení č. 5/6/2016 

 

9)    Rozpočtové opatření 6/2016  

 

 Návrh usnesení:  Obecní zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2016 k 30.6.2016. 

                                           Příjmy celkem:                                    84 800,- Kč. 

                                           Výdaje celkem:                                   84 800,- Kč.    

                                           Saldo hospodaření:                                      0,- Kč. 

                                           Financování:  zapojení přebytku               0,- Kč. 
 

Rozprava: Starostka informovala o příjmech a výdajích – dotace od Úřadu práce na mzdy zaměstnancům. 



Hlasování:  Pro 13, proti 0, zdržel se 0. 

Návrh byl schválen. 

Usnesení: 6/6/2016 

              

10)      Smlouva o podmínkách provedení stavby – rekonstrukce mostu Bohumileč 

   Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o podmínkách provedení stavby“, vlastník   

   nemovitých věcí je Obec Rokytno, IČO 274178 a stavebník je Pardubický kraj, IČO 70892822.  

   Rozprava: Jedná se o stavbu „Rekonstrukce mostu ev.č. 29820-1 Bohumileč“.      

     Hlasování: Pro 13, proti 0, zdržel se 0. 

     Návrh byl schválen. 

     Usnesení č. 7/6/2016 

 

11) Prodej pozemků 

Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje záměr prodat pozemek p. č. 686/5 v k.ú. Rokytno.  

Rozprava: Nutností je vypracování geometrického plánu, který určí hranice pozemku pro výstavbu, 

informovala starostka. 

Hlasování: Pro 11, proti 0, zdržel se 2 (M. Hubačová, H. Zbudilová). 

Návrh byl schválen.     

Usnesení č.8/6/2016  

 

12) Prodej pozemků 

 Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje záměr prodat pozemek p. č. 1076/3 v k.ú. Rokytno na    

 výstavbu rodinných domů. Pozemek bude rozdělen dle geometrického plánu.  

     Hlasování: Pro 13, proti 0, zdržel se 0. 

 Návrh byl schválen. 

 Usnesení č.9/6/2016 

 

 

13) Prodej pozemků 

 Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo neschvaluje záměr prodat pozemek p.č. 127/120 v k.ú. Rokytno. 

 Rozprava: Pan M. D podal Žádost o prodej pozemku p.č.127/120 v k.ú. Rokytno, ulička mezi domy,   

 zastupitelé nesouhlasí s prodejem již zmíněné uličky. 

 Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 6 (P. Vrbatová, J. Malík, M. Nikolínková, M. Tučková, J. Richterová,           

 H. Procházková).  

 Návrh byl schválen. 

 Usnesení č.10/6/2016 

 

14)  Žádost o souhlas vlastníka sousední nemovitosti s oplocením pozemku  

Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje oplocení pozemku p.č. 128/1 v k.ú. Rokytno a stavbu 

pergoly/altánu u RD č.p.42 v Rokytně, žádost podal p. M.Dědek, Rokytno č.p.42, 533 04 Sezemice.              

             Hlasování: Pro 12, proti 0, zdržel se 1 (J. Richterová). 

             Usnesení č.11/6/2016 

 

 

 

 

 

 

 



15)  Systém platby za odpady 

              Návrh usnesení:  Obecní zastupitelstvo schvaluje „Změnu systému placení za komunální odpad“, v roce   

              2017. Vybranou variantou je varianta B.  

              Rozprava: Pan J. Malík a p. V. Blažek vypracovali návrhy likvidace komunálního odpadu vzniklého občany   

              obce Rokytno pro rok 2017. V podzimních měsících bude svolána schůzka s občany a prezentován návrh   

              odvozu odpadů z obce Rokytno. Návrhy jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v Rokytně, popřípadě                      

              u p. J. Malíka. 

              Hlasování: Pro 12, proti 0, zdržel se 1 (R. Izák). 

              Návrh byl schválen.  

     Usnesení č.12/6/2016    

 

16) Různé: 

  Info. chodníky 

Rozprava: Starostka informovala o kolaudaci chodníků, která byla dne 24.6.2016. 

 

Info. Chvojenecký pětiboj 

Rozprava: Starostka informovala o průběhu Chvojeneckého pětiboje , který se konal dne 11.6.2016. 

 

Info. Dětský den 25.6.2016  

Rozprava: Starostka informovala o průběhu Dětského dne , který se konal 25.6.2016. 

 

Multikára 

Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej multikáry. 

Hlasování: Pro 13, proti 0, zdržel se 0. 

Návrh byl schválen. 

Usnesení č. 13/6/2016 

 

Pronájem pozemků 

Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje pronájem části pozemku p.č.36/19 v k. ú. Bohumileč. 

Pozemek bude pronajat zdarma do konce roku 2016. Žádost si podali manželé Václava a Stanislav Šťastní, 

Rokytno - Bohumileč č.p. 54, 533 04 Sezemice.  

Hlasování: Pro 13, proti 0, zdržel se 0. 

Návrh byl schválen. 

Usnesení č. 14/6/2016 

 

Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících 

Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a 

úhradě nákladů s ní souvisejících“. 

      Hlasování: Pro 13, proti 0, zdržel se 0. 

Návrh byl schválen. 

Usnesení č. 15/6/2016 

 

 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo souhlasí se zřízením věcného břemene příjezdové cesty na        

p.p.č. 329/13 v k.ú. Bohumileč k pozemku p.č. 373/9 v k.ú. Bohumileč. 

      Hlasování: Pro 12, proti 0, zdržel se 1 (D.Tuček). 

Návrh byl schválen. 

Usnesení č. 16/6/2016 



 

 

 

Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les – Dálnice D35 Opatovice – Časy 

Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo vydává souhlas s kácením dřevin na pozemkách p.č.  PK 1174, 

č.1170, č.686/1, č.625/1 a č. 727/ v k. ú. Rokytno zapsaného na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro 

Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice. Pokácené dřeviny požadujeme.  

Hlasování: Pro 13, proti 0, zdržel se 0. 

Návrh byl schválen. 

Usnesení č. 17/6/2016 

 

Smlouva o poskytnutí finančního daru 

      Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o poskytnutí finančního daru“,   

      Mysliveckému spolku Rokytno ve výši 14 950,- Kč. 

      Hlasování: Pro 13, proti 0, zdržel se 0. 

      Návrh byl schválen. 

Usnesení č. 18/6/2016 

 

Zš a mš Rokytno, okres Pardubice - navýšení počtu dětí v mateřské škole Rokytno 

Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo souhlasí s navýšením počtu dětí v mateřské škole Rokytno, okres 

Pardubice o jedno dítě. 

      Hlasování: Pro 13, proti 0, zdržel se 0. 

      Návrh byl schválen. 

Usnesení č. 19/6/2016 

 

Smlouva o právu provést stavbu 

Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o právu provést stavbu“. Obec Rokytno, jako 

vlastník pozemku p.č.1123/135 v k.ú. Rokytno souhlasí s umístěním zpevněné plochy, která je součástí 

stavebního záměru Novostavba rodinného domu a garáže na pozemku p.č.77/3, 77/4, 1123/135 a 1583 

v k. ú. Rokytno. Podmínkou tohoto souhlasu je následný odkup p.p.č.1123/135 v k.ú. Rokytno                   

do 31.12. 2017.  

      Hlasování: Pro 13, proti 0, zdržel se 0. 

      Návrh byl schválen. 

Usnesení č. 20/6/2016 

 

Administrativní budova, budova bývalého sila 

              Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo bere na vědomí návrh uzavření nových nájemních smluv s paní    

       Annou Plechačovou, ul. Kosmonautů č.p.244, Pardubice, která je majitelkou pozemku p.č.184 v k. ú.   

       Rokytno (na pozemku má obec Rokytno budovu starého sila), pozemku p.č.694/14  v k.ú.Rokytno         

      (příjezd obce k obecním budovám) a  pozemku p.č. 193 v k.ú. Rokytno ( na  pozemku   má obec Rokytno   

      administrativní budovu). Navrhuje důkladnou analýzu ohledně již zmíněných budov a   pozemků a     

      doporučuje na jednání OZ v září.  

 

 

 

 

 

 

 



 

      Staré dlaždice z chodníků 

      Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodejem staré dlažby z chodníků, která je uskladněna         

      v bývalém areálu JZD. Cena jedné dlaždice je 1,-Kč. Informace o možnosti odkupu u místostarosty                         

      p. J. Fouska.  

    Hlasování: Pro 13, proti 0, zdržel se 0. 

    Návrh byl schválen. 

             Usnesení č. 21/6/2016 

 

Dodatek nájemní smlouvy – „Rokytenský rybník“ 

      Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo bere na vědomí Návrh vlastního Dodatku nájemní smlouvy ze     

      strany nájemce – Český rybářský svaz, z.s. Místní organizace Holice. Navrhuje důkladnou analýzu dodatku a   

     doporučuje na jednání OZ v září.  

 

                           RADA OBCE BUDE ZASEDAT 18.8.2016.  

 

 
Zápis byl vyhotoven dne 1.7.2016    

      

               Zapisovatel:    Petra Vrbatová      

               Ověřovatel:     Hedvika Zbudilová                                   

               Ověřovatel:     Roman Izák                                   

 


