
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY OBCE ROKYTNO R11/2020 

konané dne 10.12.2020 

 

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) Městský úřad Holice 
4) Hospodaření obce 
5) Zš a mš Rokytno, okres Pardubice 
6) Návrh rozpočtu obce Rokytno na rok 2021 
7) Služby města Pardubice – Odpady a.s. 
 

                       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/R11/2020  

 

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

ve věci „Dokončení stavby - rodinný dům“, žádost podali ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………... Číslo jednací  

SEZ-6498/2020/SÚ/Pa. 

 

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

ve věci „Územní souhlas - změna způsobu využití pozemku parc.č. 96/1 v k.ú. Rokytno“, oznámení podala Obec 

Rokytno, IČO 274 178, Rokytno č.p.21, 533 04. Číslo jednací SEZ-6696/2020/SÚ/Na. 

 

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

ve věci „Sdělení - změny vlastnických práv“, žadatelem je Obec Rokytno, IČO 274 178, Rokytno č.p.21, 533 04. 

Číslo jednací SEZ-6695/2020/SÚ/Na. 

 



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

ve věci „Územní souhlas - kabelové vedení 1kV, Rokytno p.č. 154/34 - knn, IV-12-2020427“, oznámení podalo 

ČEZ Distribuce, a.s., IČO 247290035, Teplická č.p.874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2. Číslo jednací  

SEZ-6859/2020/SÚ/Pa. 

 

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

úřadu a dopravy, ve věci „Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění 

připomínek nebo námitek, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích“. Číslo jednací  

MmP 119641/2020. 

 

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

úřadu a dopravy, ve věci „Rozhodnutí - povolení, zvláštní užívání silnice“. Číslo jednací MmP 113373/2020. 

 

9) Rada obce bere na vědomí sdělení Magistrátu města Pardubic - Odbor životního prostředí, oddělení ochrany 

přírody, ve věci „Rozhodnutí o odvodu - trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu“. Číslo jednací  

              MmP 77818/2020/Li. 

 

10) Rada obce bere na vědomí sdělení Magistrátu města Pardubic - Odbor životního prostředí, oddělení ochrany 

přírody, ve věci „Rozhodnutí o odvodu - trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu“. Číslo jednací MmP 

95321/2020/Ve. 

 

11) Rada obce bere na vědomí sdělení Městského úřadu Holice, Odbor životního prostředí a stavební úřad, ve věci 

„Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - návrh stanovení místní úpravy provozu, novostavba č. II/298“, 

žádost podala SUS Pardubického kraje, IČO 00085031, Doubravice č.p.98, 533 53 Pardubice 19. Číslo jednací 

MUHO/24187/2020. 

 

12) Rada obce bere na vědomí hospodaření obce k 30.11.2020. 

 

13) Zš a mš Rokytno, okres Pardubice 

 

A.Návrh usnesení: Rada obce schvaluje „Rozpočet na rok 2021“, Základní škole a mateřské škole Rokytno, okres 

Pardubice. 

 

Příjmy celkem:                 8 421 000,- Kč. 

Výdeje celkem:                8 370 000,- Kč. 

Výsledek hospodaření:        51 000,- Kč. 

Záměr splňuje podmínky §39 zákona 128/2000Sb. Vyvěšeno: 24.11.2020                  Sejmuto:11.12.2020 

 

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

Návrh byl schválen.  

Usnesení č. 2A/R11/2020 

 

B.Návrh usnesení: Rada obce schvaluje „Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a mateřské škole Rokytno, 

okres Pardubice na roky 2022 a 2023“. 

Záměr splňuje podmínky §39 zákona 128/2000Sb. Vyvěšeno: 24.11.2020                  Sejmuto:11.12.2020 

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

Návrh byl schválen.  

Usnesení č. 2B/R11/2020  

 

14) Návrh rozpočtu obce Rokytno na rok 2021 
 

A.Návrh usnesení: Rada obce schvaluje „Návrh rozpočtu obce Rokytno na rok 2021“, který je vyrovnaný. 



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

Návrh byl schválen.  

Usnesení č. 3A/R11/2020 

 

B.Návrh usnesení: Rada obce schvaluje „Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Rokytno na roky 2022 a 

2023“. 

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

Návrh byl schválen.  

Usnesení č. 3B/R11/2020 

Různé:  

 

15) Rada obce bere na vědomí Dodatek č.12 ke smlouvě o dílo č.0 - Rokytno/2009 a Dodatek č.13 ke smlouvě o dílo 

č.1150/2008. Smluvními stranami jsou SmP-Odpady a.s., IČO 275 47 230, se sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 

530 12 Pardubice a Obec Rokytno, IČO 002 74 178, Rokytno 21, 533 04. Doporučeno na zasedání OZ v prosinci. 

 

16) Rada obce bere na vědomí oznámení o Tříkrálové sbírce v roce 2021. 

 

17) Rada obce bere na vědomí změnu ceny vodného s účinností od 1.1.2021. Cena za 1m3 dodané vody  

              činí 44.36,- Kč + DPH zákonem stanovené výše. 

 

18) Rada obce bere na vědomí žádost o zrušení jednotky JPO5 Bohumileč. 

 

19) Plán zimní údržby místních komunikací na území obce Rokytno 

 

Návrh usnesení: Rada obce schvaluje „Plán zimní údržby místních komunikací na území obce Rokytno“, pro 

období 2021. 

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

Návrh byl schválen.  

Usnesení č. 4/R11/2020 

 

20) Zš a mš Rokytno, okres Pardubice 

 

Návrh usnesení: Rada obce schvaluje mimořádnou odměnu paní Mgr. Olze Brousilové, ředitelce Zš a mš 

Rokytno, okres Pardubice, ve výši 100 % stanoveného měsíčního platu, dle platového výměru ode dne 1.1.2020. 

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

Návrh byl schválen.  

Usnesení č. 5/R11/2020  

 

21) Rada obce bere na vědomí obsah Rokytenských novin – prosinec 2020. 

 

22) Rada obce bere na vědomí sdělení Krajské veterinární správy, Státní veterinární správy pro Pardubický kraj, ve 

věci „Ukončení mimořádných veterinárních opatření“. Číslo jednací SVS/2020/134883-E. 

 

23) Rada obce bere na vědomí sdělení Magistrátu města Pardubic - Odbor životního prostředí, oddělení vodního 

hospodářství, ve věci „Společný souhlas - Územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního 

záměru“, žádost si podal p. Petr Tomášek, Zástava č.p.23, 533 04 Rokytno. Číslo jednací OŽP/VOD/120232/No. 

 

24) Rada obce bere na vědomí sdělení Magistrátu města Pardubic - Odbor životního prostředí, oddělení vodního 

hospodářství, ve věci „Rozhodnutí - souhlas ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku, jejichž 

cílem je následné využití průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní vody“, žádost si podali p……………………… 

……................................................................................ Číslo jednací OŽP/Vod/119282/20/No. 



 

25) Rada obce bere na vědomí sdělení Městské policie Sezemice, ve věci „Oznámení o zjištění vozidla bez platné 

STK“. Číslo jednací SEZ-7028/2020/MP/Mo. 

 

26) Prominutí nájemného 

 

A. Návrh usnesení: Rada obce souhlasí s prominutím nájemného, ve výši 10 500,-Kč, za měsíce říjen 2020, 

listopad 2020 a prosinec 2020, p. Jiřímu Flégrovi, nájemci Hostince U Pitrů, Rokytno č.p.4, 533 04, z důvodu 

ohrožení v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky, 

vyhlásila Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ode dne 

5.10.2020 nouzový stav. 

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

Návrh byl schválen.  

Usnesení č. 6A/R11/2020  

 

B. Návrh usnesení: Rada obce souhlasí s prominutím nájemného pekárny  ve výši 13 500,-Kč a kantýny ve výši 

563,-Kč, za měsíce říjen 2020, listopad 2020 a prosinec 2020, p. Vlastimilu Holubovi, nájemci v domě Rokytno 

č.p.173, 533 04, z důvodu ohrožení v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) 

na území České republiky, vyhlásila Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti 

České republiky, ode dne 5.10.2020 nouzový stav. 

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

Návrh byl schválen.  

Usnesení č. 6B/R11/2020  

 

C. Návrh usnesení: Rada obce souhlasí s prominutím nájemného, ve výši 4480,-Kč, za měsíce říjen 2020, listopad 

2020 a prosinec 2020, p. Václavu Blažkovi, nájemci v domě Rokytno č.p.173, 533 04, z důvodu ohrožení 

v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky, vyhlásila 

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ode dne 5.10.2020 

nouzový stav. 

Hlasování: Pro 4, proti 0, zdržel se 1 (Blažek). 

Návrh byl schválen.  

Usnesení č. 6C/R11/2020  

 

D. Návrh usnesení: Rada obce souhlasí s prominutím nájemného, ve výši 3150,-Kč, za měsíce říjen 2020, listopad 

2020 a prosinec 2020, p. Denise Doležalové, nájemci v domě Rokytno č.p.21, 533 04, z důvodu ohrožení 

v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky, vyhlásila 

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ode dne 5.10.2020 

nouzový stav. 

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

Návrh byl schválen.  

Usnesení č. 6D/R11/2020             

 

 

                                                                                                                               Zápis zapsala: Vrbatová Petra 


