
 

 

                                        ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY OBCE ROKYTNO R10/2018 

                                                              konané dne 15.11.2018  

  

Přítomni členové:   Petra Vrbatová                                                                                                                                                                                                                   

                                         Jiří Fousek    

                                        Václav Blažek  

                                        Radek Hubač 

                                        Václav Petrásek 

                                                         

1)    Rada obce bere na vědomí sdělení Městského úřadu Sezemice – Odbor stavebního úřadu a    

   územního plánování, ve věci „Oznámení - O zahájení řízení o povolení výjimky z obecných   

   požadavků na využívání území a společného územního a stavebního řízení“,   

   žádost podali xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Číslo jednací SEZ-6436/2018/SÚ/Pa.                                                                                                         
 

2)    Rada obce bere na vědomí sdělení Městského úřadu Sezemice – Odbor stavebního úřadu a    

   územního plánování, ve věci „Sdělení, souhlas-změny vlastnických práv“, žádost podali    

   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  Číslo jednací SEZ-6737/2018/SÚ/Pa.    

                                                                                                      

3)    Rada obce bere na vědomí sdělení Městského úřadu Sezemice – Odbor stavebního úřadu a    

   územního plánování, ve věci „Sdělení, souhlas – změny vlastnických práv“, žádost podal   

   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Číslo jednací   SEZ-6741/2018/SÚ/Pa.   

 

4)    Rada obce bere na vědomí sdělení Městského úřadu Sezemice – Odbor stavebního úřadu a    

   územního plánování, ve věci „Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného   

   stavebního záměru“, žádost podal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Číslo jednací SEZ-6889/2018/SÚ/Pa.   

 

5)   Rada obce bere na vědomí sdělení Městského úřadu Sezemice – Odbor stavebního úřadu a    

  územního plánování, ve věci „Územní souhlas-umístění stavby –kanalizační přípojka s čerpací   

  šachtou “, žádost podal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Číslo jednací  SEZ-   6886/2018/SÚ/Pa.   

 

6) Rada obce bere na vědomí sdělení Magistrátu města Pardubice – Odbor dopravy – Oddělení 

speciálního stavebního úřadu a dopravy, ve věci „Povolení-zvláštní užívání silnice“, žádost podala 

f. ŠTROSS-protlaky s.r.o., Revoluční č.p. 1033, 534 01 Holice. Číslo jednací  MmP 87466/2018.. 

 

7) Rada obce bere na vědomí sdělení Ministerstva dopravy-Odbor infrastruktury a územního plánu, 

ve věci „Veřejná vyhláška-Rozhodnutí-Stavební povolení “, stavebník je ŘSD ČR, Na Pankráci 

č.p.56, 145 05 Praha 4. Číslo jednací 444/2018-910-IPK/15. 

 

8) Usnesení: Rada obce schvaluje „Účelovou dotaci“, na základě povolení výjimky z nejnižšího počtu 

žáků stanoveného zákonem č.561/2004sb. se závazkem úhrady zvýšených výdajů na vzdělávací 



 

 

činnost školy. Výše dotace na pokrytí nákladů za období září až prosinec 2018 by měla být 

24 268,-Kč. Žádost si podala Zš a Mš Rokytno, okres Pardubice, Mgr. Olga Brousilová. 

        5 hlasů pro - schváleno 

9) Usnesení: Rada obce schvaluje „Účelovou dotaci“, na nákup 5 ks. stohovatelných lehátek 

s matracemi do Mš, cena 9 577,15 Kč a mixer a šlehač ponorný MP 450 ULTRA C COMBI, cena 

26 837,-Kč. Žádost si podala Zš a Mš Rokytno, okres Pardubice, Mgr. Olga Brousilová. 

5 hlasů pro – schváleno 

 

10) Usnesení: Rada obce schvaluje, finanční odměnu, p. ředitelce Zš a Mš Rokytno, okres Pardubice, 

Mgr. O. Brousilové, za vykonávání práce administrativního pracovníka a pokladní, za 

zaměstnankyni, která je ve stavu dlouhodobé pracovní neschopnosti od 14.9.2018. Za měsíce 

září, říjen a listopad bude odměna ve výši xxxx  Kč. Od dalšího měsíce, tj. prosinec 2018, bude 

měsíční odměna ve výši  xxxx Kč, vyplácena po dobu pracovní neschopnosti administrativního 

pracovníka. 

       5 hlasů pro – schváleno 

11)  Rada obce bere na vědomí „Žádost o dotaci na rozvoj odborné domácí hospicové péče“,   

 kterou podala Oblastní charita Pardubice, V Ráji 732, 530 02 Pardubice. Doporučeno na jednání 

OZ v listopadu. 

 

12)  Rada obce bere na vědomí „Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené podle §2586 a následujících    

 zákona č.89/2012 Sb. na realizaci stavby – Přístavba objektu č.p.146 Rokytno-2a Nová sedlová   

 střecha“. Doporučeno na jednání OZ v listopadu. 

 

13) Rada obce bere na vědomí „Smlouvu o podmínkách provedení stavby“, jedná se o realizaci 

stavby -Výstavba chodníků podél II/298 v centrální části obce Rokytno. Doporučeno na jednání 

OZ v listopadu. 

 

14) Rada obce bere na vědomí „Smlouvu o zřízení věcného břemene ve prospěch ČEZ distribuce, 

a.s.“, žádost je sepsána na základě Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene č. IP-12-2009715/VB/1, uzavřené mezi obcí Rokytno a ČEZ Distribuce, a.s. Doporučeno 

na jednání OZ v listopadu.        

 

15) Rada obce bere na vědomí „Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje na 

požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce pro rok 2018“. Jedná se 

o účelovou dotaci na pořízení radiostanic s příslušenstvím. Doporučeno na jednání OZ 

v listopadu. 

 

16)  Rada obce bere na vědomí schválenou a zaevidovanou Územní studii „Rokytno-lokalita Z33b“,  

která je podkladem pro rozhodování v tomto území.  Doporučeno na jednání OZ v listopadu. 

 

17) Rada obce bere na vědomí předběžný „Návrh rozpočtu na rok 2019“.  

 

18) Rada obce bere na vědomí sdělení Krajského úřadu Pardubického kraje-Odbor životního 

prostředí a zemědělství, ve věci „Rozhodnutí - Souhlas k činnostem v ochranném pásmu zvláště 

chráněných území dle §37 odst.2 zákona“. Číslo jednací KrÚ 67025/2018/OŽPZ/OOP. 



 

 

 

19) Usnesení: Rada obce souhlasí s „Dohodou na provedení služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a požární ochrany pro objekty obce Rokytno“. Dohoda bude sepsána s Ing. Janem 

Šmídem, Mělice č.p.3, 535 01 Přelouč. 

5 hlasů pro – schváleno 

 

20) Usnesení: Rada obce pověřuje starostku Petru Vrbatovou ke schvalování a podepisování 

nájemních smluv na pronájem kanceláří v administrativní budově a ke schvalování a 

podepisování smluv na pronájem obecních pozemků. 

5 hlasů pro – schváleno 

 

21) Rada obce bere na vědomí špatné oplocení kolem dětského hřiště v Bohumilči. Plot bude 

opraven, popřípadě vyměněn. 

 

22) Usnesení: Rada obce jmenuje členy kulturní komise obce Rokytno:  

Předseda: Vrbatová Petra (starostka nemá nárok na odměnu) 

       Členové: Formánková Hana, Kubizňáková Hana, Lankašová Dagmar, Macháčková Marie,   

       Macháčková Markéta, Richterová Jana, Součková Květoslava, Spěšná Libuše, Svědirohová Eva,   

       Zajícová Jana, Zbudilová Hedvika, Zbudilová Miluše  

       5 hlasů pro – schváleno 

 

23) Usnesení: Rada obce souhlasí s přihlášením obce Rokytno ke členství ve spolku „Pardubicko-

Perníkové srdce Čech, z.s.“ 

5 hlasů pro – schváleno 

 

24) Rada obce bere na vědomí vypracovaný „Inženýrsko geologický a hydrogeologický průzkum“,  

v k.ú.Bohumileč na pozemku p.č.412/8. 

 

25) Usnesení: Rada obce souhlasí s demolicí VO v naší správě v rámci Propojení silnic Rokytno-Býšť. 

Rušené VO je patrné z přílohy, která je k nahlédnutí na obecním úřadu v Rokytně. Jedná se o 

demolici napojení MUK Rokytna a obnovení původní komunikace. 

5 hlasů pro – schváleno 

 

                                                                                                                          Zápis zapsala: Vrbatová Petra 

 

OZ bude zasedat 22.11.2018 
 


