
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY OBCE ROKYTNO R10/2020 

konané dne 12.11.2020 

 

Přítomni členové:  Václav Blažek                                                     Hosté:   

                                  Jiří Fousek    

                                  Radek Hubač                                                          

                                  Václav Petrásek                                            

                                  Petra Vrbatová                                        

                 Přítomno 5 radních, 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) Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj 
4) Zš a mš Rokytno, okres Pardubice 
5) Návrh rozpočtu obce Rokytno na rok 2021 
6) Diakonie Broumov 
 

                       Různé:   

1) Zahájení 

Zasedání zahájila starostka obce, přivítala přítomné. 

 

2) Schválení programu zasedání rady obce 

 

Návrh usnesení: Rada obce schvaluje program zasedání. 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

Návrh byl schválen.  

Usnesení č. 1/R10/2020  

 

3) Rada obce bere na vědomí sdělení Městského úřadu Sezemice-Odbor stavebního úřadu a územního plánování, 

ve věci „Kolaudační souhlas s užíváním stavby - Dálnice D35 Opatovice-Časy, SO 514 - přeložka VTL plynovodu 

DN v km 0,8 - 0,96 SO 144.“, žádost podalo ŘSD ČR, Správa Pardubice, IČO 65993390, Hlaváčova č.p.902, Zelené 

Předměstí, 530 02 Pardubice.  Číslo jednací SEZ-5931/2020/SÚ/Na. 

 

4) Rada obce bere na vědomí sdělení Městského úřadu Sezemice-Odbor stavebního úřadu a územního plánování, 

ve věci „Kolaudační souhlas s užíváním stavby - Dálnice D35 Opatovice-Časy, SO 512 - přeložka VTL plynovodu 

DN 100 v km 11,7.“, žádost podalo ŘSD ČR, Správa Pardubice, IČO 65993390, Hlaváčova č.p.902, Zelené 

Předměstí, 530 02 Pardubice.  Číslo jednací SEZ-5929/2020/SÚ/Na. 

 

5) Rada obce bere na vědomí sdělení Městského úřadu Sezemice-Odbor stavebního úřadu a územního plánování, 

ve věci „Kolaudační souhlas s užíváním stavby - Dálnice D35 Opatovice-Časy, SO 513 - přeložka VTL plynovodu 

DN 100 v km 11,8.“, žádost podalo ŘSD ČR, Správa Pardubice, IČO 65993390, Hlaváčova č.p.902, Zelené 

Předměstí, 530 02 Pardubice.  Číslo jednací SEZ-5930/2020/SÚ/Na. 

 



6) Rada obce bere na vědomí sdělení Městského úřadu Sezemice-Odbor stavebního úřadu a územního plánování, 

ve věci „Sdělení - dokončení stavby, rodinný dům“, žadatelem je …………………………………………………………………......   

Číslo jednací SEZ-6317/2020/SÚ/Pa. 

 

7) Rada obce bere na vědomí sdělení Krajské veterinární správy, státní veterinární správy pro Pardubický kraj ve 

věci „Rozhodnutí - ukončení mimořádných veterinárních opatření“. Číslo jednací SVS/2020/118846-E. 

 

8) Zš a mš Rokytno, okres Pardubice 

 

Návrh usnesení: Rada obce schvaluje „Žádost o účelovou dotaci“ a doporučuje ke schválení na OZ. 

Rozprava: Jedná se o renovaci pergoly a laviček a opravu domečku na zahradě. 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

Návrh byl schválen.  

Usnesení č. 2/R10/2020  

 

A. Rada obce bere na vědomí hospodaření Zš a Mš Rokytno, okres Pardubice k 30.9.2020. 

B. Rada obce bere na vědomí „Návrh rozpočtu na rok 2021“, Zš a mš Rokytno, okres Pardubice, s výhradou. 

C. Rada obce bere na vědomí „Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 a 2023, Zš a mš Rokytno, okres 

Pardubice. 

D. Rada obce opětovně diskutovala o „Pojištění právní ochrany DAS“, které má sjednané Základní a mateřská škola 

Rokytno, okres Pardubice. 

 

9) Návrh rozpočtu obce Rokytno na rok 2021 
 

Rada obce bere na vědomí připravený „Návrh rozpočtu“ Obce Rokytno na rok 2021. 

Rada obce bere na vědomí „Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 a 2023, Obce Rokytno. 

Doporučeno na jednání OZ v listopadu. 

 

10) Diakonie Broumov 

Rada obce bere na vědomí informace ohledně svozu kontejnerů na šatstvo ve prospěch společnosti Diakonie 

Broumov. Doporučeno na jednání OZ v listopadu. 

Různé:  

 

11) Rada obce bere na vědomí sdělení Magistrátu města Pardubického kraje-Odbor stavebního úřadu, ve věci 

„Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení stanovení místní úpravy na pozemních komunikacích“, žádost 

podala SUS Pardubického kraje, IČO 00085031, se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice. Číslo jednací MmP 

106923/2020. 

 

12) Rada obce bere na vědomí sdělení Magistrátu města Pardubice-Odbor dopravy, oddělení speciálního stavebního 

úřadu, ve věci „Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích“, žádost podala Obec Rokytno, 

IČO 00274178, Rokytno 21, 53304 Sezemice. Číslo jednací MmP 103729/2020 OD.  

 

13) Rada obce bere na vědomí sdělení Městského úřadu Sezemice-Odbor stavebního úřadu a územního plánování, 

ve věci „Ověření zjednodušené dokumentace - Přístavba a přestavba rodinného domu č.p.113 a garáž“, 

vlastníkem je………………………………………………………………………………………………….Číslo jednací SEZ-

6337/2020/SÚ/Pa. 

 

14) Rada obce bere na vědomí sdělení Krajského úřadu Pardubic-OŽPZ, oddělení integrované prevence, ve věci 

„Elektrárna Opatovice, výroba a dodávka elektřiny a tepla - Výzva“. Číslo jednací KrÚ 81376/2020/OŽPZ/CH. 

 



 

15) Rada obce bere na vědomí „Žádosti o prominutí nájemného“, po dobu nouzového stavu. Žádost si podali p. Jiří 

Flégr a p. Václav Blažek.  

 

16) Rada obce bere na vědomí informace ohledně nakládání s odpady a přepravě odpadů do FCC Česká republika, 

s.r.o., provozovna Lodín. Doporučeno na jednání OZ v listopadu. 

 

17) Rada obce opětovně diskutovala o pozemku p.č. 412/29 v k.ú. Bohumileč. Doporučeno na jednání OZ 

v listopadu. 

 

18) Rada obce bere na vědomí informace ohledně ČOV Svazku obcí Rokytno-Chvojenec. 

 

19) Rada obce bere na vědomí hospodaření obce Rokytno k 31.10.2020. 

 

20) Rada obce bere na vědomí „Žádost o prodej pozemku p.č. 473/15 v.k.ú. Bohumileč“. Doporučeno na jednání OZ 

v listopadu. 

 

21) Rada obce bere na vědomí sdělení Městského úřadu Sezemice-Odbor stavebního úřadu a územního plánování, 

ve věci „Sdělení, schválení změny vlastnických práv“, žádost podala Obec Rokytno,  

IČO 00274178, Rokytno 21, 53304 Sezemice. Číslo jednací SEZ-6289/2020/SÚ/Na. 

 

22) Rada obce bere na vědomí sdělení Městského úřadu Sezemice-Odbor stavebního úřadu a územního plánování, 

ve věci „Sdělení, schválení změny vlastnických práv“, žádost podala Obec Rokytno,  

IČO 00274178, Rokytno 21, 53304 Sezemice. Číslo jednací SEZ-6288/2020/SÚ/Na. 

 

23) Rada obce bere na vědomí sdělení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, odboru odloučeného 

pracoviště Pardubice, ve věci „Sdělení k majetkoprávnímu vypořádání pozemků“, žádost podala Obec Rokytno,  

IČO 00274178, Rokytno 21, 53304 Sezemice. Číslo jednací UZSVM/HPU/7056/2020-HPUM. 

 

24) Rada obce bere na vědomí možnost nominace na ocenění Pardubického kraje 2020 v kategorii-Cena za zásluhy o 

Pardubický kraj a v kategorii-Cena Michala Rabase za záchranu. 

 

25) Rada obce bere na vědomí sdělení Magistrátu města Pardubice, v souvislosti s pokračováním pandemie 

koronaviru SARS-COV-2 a jeho šířením na území obce s rozšířenou působností Pardubice. 

 

26) Rada obce bere na vědomí sdělení Magistrátu města Pardubice - Odbor dopravy, oddělení speciálního 

stavebního úřadu, ve věci „Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“, žádost podal 

STARBAG a.s., IČO 60838744, se sídlem Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové. Číslo jednací MmP 113357/2020.  

 

27) Rada obce bere na vědomí informace ohledně domu č.p.8 v Rokytně. Doporučeno na jednání OZ v listopadu. 

 

28) Rada obce diskutovala o poplatcích na rok 2021, poplatek za odpad a poplatek za psy. 

 

 

             
 

 

                                                                                                                               Zápis zapsala: Vrbatová Petra 


