
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2017 

                                                     konaného dne 1. 6. 2017 

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, A. Leder, H. Zbudilová, 

M. Tučková, V. Blažek, M. Nikolínková (přišla později), M. Pospíšil.     

Nepřítomni: M. Hubačová, D. Tuček, M. Kamenický                                                              

Hosté:   

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 11. 5. 2017 

7) Hospodaření obce k 30. 4. 2017 

8) Rozpočtové opatření 5/2017 

9) Závěrečný účet za rok 2016 

10) Účetní uzávěrka za rok 2016 

11) Veřejnosprávní kontrola – protokol o výsledku 

12) Smlouva o poskytnutí odborné poradenské služby v oblasti BOZP 

13) Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě – Dálnice D35 Opatovice – Časy 

14) Smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na „Tlaková 

kanalizace Bohumileč“ 

15) Nájemní smlouva – Dálnice D35 Opatovice - Časy   

16) Prodej a pronájem pozemků                                              

17) Různé 

 

 

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. 1/5/2017 



3) Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 

Ověřovatelé zápisu z minulého zasedání zastupitelstva p. J. Richterová a p. J. Malík. J. Richterová a J. Malík 

konstatovali, že byl zápis zapsán tak, jak probíhalo zasedání obecního zastupitelstva. 

 

4) Kontrola plnění usnesení 

      Všechny body z minulého usnesení byly splněny. Jedná se o usnesení ze dne 27. 4. 2017 a 11. 5. 2017.  

 

5) Volba ověřovatelů zápisu 

Za ověřovatele zápisu byli navrženi p. H. Zbudilová a p. V. Blažek. Jiný návrh nebyl. 

Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu p. H. Zbudilová a p. V. Blažek.                    

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

Návrh byl schválen.  

Usnesení č. 2/5/2017 

 

6) Jednání rady za poslední období 

 

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

 jednání ze dne 11. 5. 2017.  

        Usnesení č. 3/5/2017  

 

7) Hospodaření obce k 30. 4. 2017 

 

             Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo bere na vědomí hospodaření obce k 30. 4. 2017              

             Usnesení č. 4/5/2017 

 

18.40 hod. příchod M. Nikolínkové.  Zasedání zastupitelstva dále pokračuje v počtu 12 zastupitelů.  

  

8) Rozpočtové opatření  5/2017 

 

 Návrh usnesení:  Obecní zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2017 k 1. 6. 2017. 

                                           Příjmy celkem:                                 1 946 000,- Kč. 

                                           Výdaje celkem:                                1 946 000,- Kč.    

                                           Saldo hospodaření:                                         0,- Kč. 

                                           Financování:  zapojení přebytku                   0,- Kč. 

 

Rozprava: Pan J. Malík informoval, že proběhla schůzka finančního výboru obce Rokytno dne 23. 5. 2017. 

Zápis je k nahlédnutí na Obecním úřadu v Rokytně.                                                                                          

Příjmy – daň z hazardních her, poplatek za uložení odpadu z elektrárny, poplatek za odnětí půdy, dotace 

POV, dotace kanalizace, reklama dětský den, nájem 173, pojistné náhrady osvětlení, věcné břemeno 

uložení sítí, pytle na odpad.  

Výdaje – sypač a radlice, oprava komunikací, oprava Boneti, výstavba kanalizace Bohumileč, hřiště 

Bohumileč, nájemné z pozemeku Rokytno č. p. 173, internet Rokytno č. p. 146, materiál Rokytno              

č. p. 146, opravy Rokytno č. p. 146, čištění odpadů Rokytno č. p. 4, lavice - hospoda Bohumileč, opravy 

hospoda - Bohumileč, oprava osvětlení, nájemné z pozemeku ocelokolna, školení BOZP, poplatky - návrhy 

na vklad, kolky, transfer Svazek Loučná, popelnice, poplatek - odpad vratka, pojistné traktor, převod 

traktor, hasiči - drobný majetek. 

Hlasování:  Pro 12, proti 0, zdržel se 0. 

Návrh byl schválen. 

Usnesení: č. 5/5/2017 



9)  Účetní uzávěrka za rok 2016  

 

Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku obce Rokytno sestavenou k 31.12.2016 

dle protokolu o schvalování účetní závěrky za rok 2016, který je přílohou tohoto usnesení. 

Hlasování: Pro 12, proti 0, zdržel se 0. 

Návrh byl schválen: 

  Usnesení č. 6/5/2017 

 

10)  Závěrečný účet za rok 2015  

 

  Návrh usnesení :  Obecní zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce Rokytno sestavený k 31.12.2016 a   

  vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce Rokytno bez výhrad.  

  Hlasování: Pro 12, proti 0, zdržel se 0.  

  Návrh byl schválen: 

Usnesení č. 7/5/2017 

 

11) Veřejnosprávní kontrola – protokol  o výsledku 

 

             Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo bere na vědomí protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly    

             Kontrolního výboru obce Rokytno, ze dne 25. 4. 2017. 

             Rozprava: Kontrola proběhla u Základní a mateřské školy Rokytno, okres Pardubice, za přítomnosti paní   

             účetní Raušové, p. Procházkové a p. Boltíkové. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly je k nahlédnutí   

             na Obecním úřadu v Rokytně. 

             Usnesení č. 8/5/2017 

 

12) Smlouva o poskytnutí odborné poradenské služby v oblasti BOZP 

 

 Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o poskytnutí odborné poradenské služby    

 v oblasti BOZP“. 

 Rozprava: Smlouva nás nezavazuje k paušálním platbám. Platba bude provedena pouze za skutečně    

 provedené úkony. 

 Hlasování:  Pro 12, proti 0, zdržel se 0. 

        Návrh byl schválen.                  

 Usnesení č. 9/5/2017 

 

13) Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě – Dálnice D35 Opatovice – Časy 

 

              Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti    

              inženýrské sítě“ na poz. p. č. 642/72, p. č. 642/75, p. č. 642/76, p. č. 642/77, p. č. 642/78, p. č. 1516/56     

              a p. č. 773/60, vše v k. ú. Rokytno – SO 461 Přeložka DOK TO2 v km 11.6.  Jedná se o smlouvu s číslem  

              jednacím 1-0035-0001-02/BP/17/066.          

              Rozprava: Ve „Smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě“ bylo pozměněno   

              p. p. č. 733/60 za p. p. č. 773/60 v k. ú. Rokytno, dle dohody s paní Mgr. Barborou Przybylovou. Pozemek   

              p. č.733/60 neexistuje.              

 Hlasování:  Pro 12, proti 0, zdržel se 0. 

 Návrh byl schválen.                  

 Usnesení č. 10/5/2017 

 



14) Smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na „Tlaková 

kanalizace Bohumileč“ 

 

Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o poskytnutí dotace“ mezi poskytovatelem 

Pardubickým krajem a příjemcem obcí Rokytno, evidenční číslo smlouvy je OŽPZ/17/21778. Předmětem 

smlouvy je poskytnutí účelové investiční dotace z prostředků Pardubického kraje na „Tlaková kanalizace 

Bohumileč“. Smlouva je k nahlédnutí na obecním úřadu v Rokytně. 

        Hlasování:  Pro 12, proti 0, zdržel se 0. 

        Návrh byl schválen.                  

 Usnesení č. 11/5/2017 

 

15) Nájemní smlouva – Dálnice D35 Opatovice - Časy  

        Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje „Návrh nájemní smlouvy – dálnice D35 Opatovice-  

        Časy“. Číslo jednací 1-0035-0001-02/VM/17/052.               

               Rozprava: Obecní zastupitelstvo nájemní smlouvu připomínkovalo, viz. dopis zaslaný na PUDIS a.s., je   

               k nahlédnutí na Obecním úřadu v Rokytně. Připomínky byly přijaty, smlouva byla doplněna. 

      Hlasování: Pro 12, proti 0, zdržel se 0. 

Návrh byl schválen. 

Usnesení č. 12/5/2017 

 

16) Prodej a pronájem pozemků 
 

A)    Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo souhlasí se záměrem, prodejem části pozemku p. č. 1123/30 v k. ú.    

   Rokytno. Žádost podali manželé Stradiotovi, Rokytno č. p. 35, 533 04 Sezemice.  Hranice pozemku je    

   určena stávajícím plotem. Geometrický plán si zadá a zaplatí kupující.     

   Kolek k úhradě správního poplatku (návrh na vklad) zaplatí kupující. 

   Rozprava: Jedná se o pozemek, který je již dlouhodobě zaplocen.                                                                                                                                        

              Hlasování:  Pro 12, proti 0, zdržel se 0. 

              Návrh byl schválen.                  

              Usnesení č. 13A/5/2017                              

             

B)  Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo souhlasí se záměrem, prodeje pozemku p. č. 1123/144 v k. ú. 

Rokytno. Jedná se o dlouhodobě zaplocený pozemek. Žádost podala paní Jitka Hlavatá, Rokytno č. p. 112, 

533 04 Sezemice. Kolek k úhradě správního poplatku (návrh na vklad) zaplatí kupující. 

Rozprava: Jedná se o pozemek, který je již dlouhodobě zaplocen.                                                                                                                                        

Hlasování:  Pro 12, proti 0, zdržel se 0. 

Návrh byl schválen.                  

               Usnesení č. 13B/5/2017 

 

C) Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p. č. 1123/230 v k. ú. Rokytno o výměře 

71 m2, vzniklého na základě geom. plánu oddělením z pozemku p. č. 1123/45 v k. ú. Rokytno, paní 

Miroslavě Čermákové a panu Marku Čermákovi, trvalým pobytem Křenická ul. č. p. 225/5, Praha 10, za 

cenu 35,-Kč za m2. Kolek k úhradě správního poplatku (návrh na vklad) zaplatí kupující. 

Žádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb.   Vyvěšeno: 15. 5. 2017  Sejmuto: 1. 6. 2017   

Hlasování:  Pro 12, proti 0, zdržel se 0. 

Návrh byl schválen.                  

               Usnesení č. 13C/5/2017 

 



D) Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p. č. 439/4 v k. ú. Bohumileč o výměře 

18 m2 manželům Ireně a Jaroslavu Bažantovým, bytem Bohumileč č. p. 36, 533 04 Sezemice, za cenu 35,- 

Kč za m2. Kolek k úhradě správního poplatku (návrh na vklad) zaplatí kupující. 

Žádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb.   Vyvěšeno: 15. 5. 2017  Sejmuto: 1. 6. 2017   

Hlasování:  Pro 12, proti 0, zdržel se 0. 

Návrh byl schválen.                 

               Usnesení č. 13D/5/2017 

 

E) Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo souhlasí se záměrem, prodejem pozemků p. č. 391/4  a 1593, oba v 

k. ú. Rokytno. Jedná se o dlouhodobě zaplocený pozemek. Žádost podali manželé Hana a Jan Chmelíkovi, 

trvalým pobytem ul. Karla IV č. p. 2592, Pardubice. Kolek k úhradě správního poplatku (návrh na vklad) 

zaplatí kupující. 

Hlasování:  Pro 12, proti 0, zdržel se 0. 

Návrh byl schválen.                  

               Usnesení č. 13E/5/2017  

 

18.55 odchod J. Richterové.  Zasedání zastupitelstva dále pokračuje v počtu 11 zastupitelů. 

 

F) Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej a pronájem obecních pozemků za cenu: 

                                      Pronájem obecních pozemků:  do 999.9 m2                                = 3.50,- Kč za 1m2 a rok 

                                                                           nad 1000 m2 trvale travní porost  = 0.20,- Kč za 1m2 a rok 

                                                                           nad 1000 m2 orná půda                  = 0.25,- Kč za 1m2 a rok 

                                      Prodej obecních pozemků: stavební parcela                   =  500,- Kč + DPH za 1 m2                                                                                           

                                                                                       zahrada                                  =  100,- Kč                                                                                                                                            

                                                                                                                                         předzahrádka                        =    35,- Kč za 1 m2 

        Předzahrádka = dlouhodobě zaplocená část obecního pozemku. Jednotlivý prodej a cena předzahrádek se   

        bude projednávat individuálně dle velikosti pozemku. Stavební pozemky v Drahoši, které jsou nabízeny k   

        prodeji na úřední desce, jsou nadále k prodeji za cenu 500,-Kč za m2.                 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrželi se 2 (Pospíšil, Malík). 

Návrh byl schválen.                  

               Usnesení č. 13F/5/2017      

 

Různé:  

 

17) Stížnost 

 

       Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo bere na vědomí stížnost manželů Naděždy a Drahomíra  

       Hromádkových.        

             Usnesení č. 14/5/2017 

 

18) Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 

 

 Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy    

 venkova“. 

        Rozprava: Pardubický kraj jsme požádali o neinvestiční dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického    

        kraje na akci “Oprava místních komunikací“. Byla nám poskytnuta dotace ve výši 110 000,-Kč. 

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

              Návrh byl schválen.                  

       Usnesení č. 15/5/2017 



 

19) Závěrečný účet Svazku obcí Loučná k 31. 12. 2016 

 

Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo bere na vědomí Závěrečný účet Svazku obcí Loučná k 31. 12. 2016. 

Usnesení č. 16/5/2017 

 

            

20) Závěrečný účet Svazku obcí Rokytno-Chvojenec za rok 2016 

 

       Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo bere na vědomí Závěrečný účet Svazku obcí Rokytno-Chvojenec  za   

       rok 2016.          

             Usnesení č. 17/5/2017 

 

21) Administrativní budova – kancelář č. 8 

 

        Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo bere na vědomí vyklizení kanceláře č. 8 - dne 4. 5. 2017.            

              Usnesení č. 18/5/2017 

 

 

22) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnost cesty 

 

       Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnost   

       cesty“. Jedná se o zřízení věcného břemene příjezdové cesty na části pozemku p. č. 329/13 v k. ú.   

             Bohumileč. Kolek k úhradě správního poplatku (návrh na vklad) zaplatí oprávněný z věcného břemene.  

       Rozprava: Dle usnesení obecního zastupitelstva č. 16/6/2016 bylo již toto věcné břemeno odsouhlaseno. 

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

             Návrh byl schválen.                  

      Usnesení č. 19/5/2017 

 

23) Přelet vrtulníků nad obcí Rokytno 

 

             Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo bere na vědomí vyjádření firmy LOM PRAHA a.s. ohledně létání   

             vrtulníků nad naší obcí. Vyjádření je k nahlédnutí na obecním úřadu v Rokytně. 

             Usnesení č. 20/5/2017 

 

24) Optický kabel  

 

             Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo bere na vědomí, že pan Ing. Petr Boltík, po odsouhlasení zastupiteli,     

             vyvíjí snahu uložit chráničku optického kabelu do výkopu kanalizace, který bude veden do obce  

             Bohumileč. Vlastní provedení by šlo na náklad firmy p. Ing. Boltíka. Obec Rokytno by jakkoli finančně   

             zatížena nebyla. 

      Usnesení č. 21/5/2017 

 

25) Vandalismus v obci 

 

      Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo bere na vědomí ničení veřejných prostranství a dopravních značek   

      v obci, neustálé ničení elektroodpadu u obecního úřadu. Již byla o pomoc požádána Městská policie   

      Sezemice. Dle záznamu kamer bude každý případ řešen individuálně. 

      Usnesení č. 22/5/2017 



 

 

Akce – Kostěnický pětiboj – 17. 6. 2017 

             Retro odpoledne – 24. 6. 2017  

             Obecní výlet – 1. 7. 2017 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne 5. 6. 2017 

               Zapisovatel:    Petra Vrbatová      

               Ověřovatel:    Hedvika Zbudilová                         

               Ověřovatel:    Václav Blažek                

 

                               RADA OBCE BUDE ZASEDAT 15. 6. 2017 


