
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY OBCE ROKYTNO R9/2020 

konané dne 8.10.2020 

Přítomni členové:   Petra Vrbatová                                       Hosté:   

                                   Jiří Fousek                                                              

                                         Václav Petrásek                                        

                 Přítomni 3 radní, tedy rada obce je dle ustanovení § 92 odst. 3, zákona o obcích usnášení schopná. Zasedání rady 

obce se bude řídit jednacím řádem rady obce.    

                 Zapisovatelkou jednání rady obce byla jmenována p. Petra Vrbatová. 

                 Program:     

1) Městský úřad Sezemice  
2) Magistrát města Pardubice 
3) Krajský úřad Pardubického kraje 
4) Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích 
5) Dimatex 
 

                       Různé:   

1) Zahájení 

Zasedání zahájila starostka obce, přivítala přítomné. 

 

2) Schválení programu zasedání rady obce 

 

Návrh usnesení: Rada obce schvaluje program zasedání. 

Hlasování: Pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

Návrh byl schválen.  

Usnesení č. 1/R9/2020  

 

3) 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 ……   ………  

…………………………………………………………………………………... Číslo jednací SEZ-5395/2020/SÚ/Pa. 

 

4) Rada obce bere na vědomí sdělení Magistrátu města Pardubic-Odbor dopravy, Oddělení speciálního stavebního 

úřadu a dopravy, ve věci „Veřejná vyhláška, společné povolení – ZTV Rokytno, parc.č.141/5 – komunikace“. Číslo 

jednací MmP 92588/2020 OD. 

 

5) Rada obce bere na vědomí sdělení Krajského úřadu Pardubického kraje, OŽPZ oddělení organizační a vzdělávání, 

ve věci „Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji “. Číslo jednací KrÚ 67678/2020.  

 

6) Rada obce bere na vědomí sdělení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, ve věci „Mimořádné opatření 

při epidemii “. Číslo jednací KHSPA 20110/2020/OS-Pce.  

 

7) Rada obce bere na vědomí „Žádost o nastavení nových podmínek spolupráce“, firmy DIMATEX. Doporučeno na 

jednání OZ v říjnu. 

 

 

 



Různé:  

 

8) Rada obce bere na vědomí sdělení Městské policie Sezemice, ve věci „Oznámení o zjištění autovraku“. Číslo 

jednací SEZ-5634/2020/MP/Mo. 

 

9) Rada obce bere na vědomí sdělení Městské policie Sezemice, ve věci „Oznámení o zjištění autovraku“. Číslo 

jednací SEZ-5635/2020/MP/Mo. 

 

10) Rada obce bere na vědomí uzavření memoranda, mezi Svazem měst a obcí České republiky a Ministerstvem 

České republiky, ke sdílení zdravotnických dat, týkajících se onemocnění COVID-19 a jeho výskytu v jednotlivých 

částech České republiky.  

 

11) Rada obce bere na vědomí - MAS Region Kunětické hory, vyhlásila výzvu k podání žádosti o dotaci pro obce 

v rámci projektu „Obnova sportovišť a dětských hřišť v MAS Region Kunětické hory II“. Uznatelnými náklady jsou 

obnova a oprava sportoviště nebo dětského hřiště. Doplňkovou aktivitou je pořízení herních prvků, za určitých 

podmínek. Žádost o dotaci byla podána 30.9.2020. Doporučeno na jednání OZ v říjnu. 

 

12) Rada obce bere na vědomí hospodaření obce Rokytno ke dni 30.9.2020. 
 

13) Rada obce bere na vědomí informace ohledně demolice polozbořené stavby na pozemku p.č.st. 200 v k.ú. 
Rokytno. Probíhá jednání se stavebním úřadem v Sezemicích a s VAK Pardubice a.s. 
 

14) Rada obce bere na vědomí nutnost navýšit pracovní síly, v kanceláři obecního úřadu v Rokytně, z důvodu 
přibývající administrativní zátěže. Doposud je 1 pracovní síla na plný úvazek a 1 pracovní síla na poloviční 
úvazek. Doporučeno na jednání OZ v říjnu.  
 

 
             

 

 

                                                                                                                               Zápis zapsala: Vrbatová Petra 


