
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY OBCE ROKYTNO R5/2021 

konané dne 13.5.2021 

 

Přítomni členové:  Václav Blažek                                                     Hosté:   

                                  Jiří Fousek                                                                                                                                

                                  Václav Petrásek                                            

                                  Petra Vrbatová                                        

                 Přítomno 4 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) Krajský úřad Kraje Vysočina 
5) Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 
6) Zš a mš Rokytno, okres Pardubice 

 
                       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/R5/2021  

 

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

ve věci „Oznámení o zahájení územního řízení, Rokytno, Lokalita Z-27, parcely 20-26, Technická infrastruktura – 

SO 02 – sadové úpravy, SO 05 – veřejné osvětlení a místní rozhlas, SO 06 – datové vedení vč. Přípojek,“ 

žadatelem je p. …………………………., ………………………………………………………………………………………. Číslo jednací SEZ-

2456/2021/SÚ/ILn. 

 

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

úřadu a dopravy, ve věci „Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - 

Dopravní a technická infrastruktura lokality Rokytno Z.27, pozemky 01-09.“ Číslo jednací MmP 45040/2021/Mo. 

 

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

úřadu a dopravy, ve věci „Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - 

Dopravní a technická infrastruktura lokality Rokytno Z.27, pozemky 20-26.“ Číslo jednací MmP 43043/2021/Mo. 

 

 



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

hospodářství, ve věci „Oznámení o zahájení řízení o povolení výjimky,“ žadatelem ……………………………… 

..……………………………….. Číslo jednací OŽP/VOD/44108/21/No. 

 

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

hospodářství, ve věci „Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a seznam účastníků 

s podklady rozhodnutí,“ žadatelem ……………………………………………………………………………………………………... Číslo 

jednací OŽP/VOD/44266/21/No. 

 

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

hospodářství, ve věci „Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení, SO 03 vodovod, SO 04 

splašková tlaková kanalizace v rámci stavby Dopravní a technická infrastruktura Rokytno Z-27, pozemky 20-26,“ 

žadatelem je p. ……………………………………………………………………………………... Číslo jednací OŽP/VOD/45939/21/No. 

 

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

hospodářství, ve věci „Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení, SO 03 vodovod, SO 04 

splašková tlaková kanalizace v rámci stavby Dopravní a technická infrastruktura Rokytno Z-27, pozemky 1-19,“ 

žadatelem je p. ……………………………………………. Číslo jednací OŽP/VOD/45930/21/No. 

 

10) Rada obce bere na vědomí sdělení Krajského úřadu Pardubického kraje - Odbor dopravy, životního prostředí a 

zemědělství, ve věci „Oznámení o zahájení řízení, povolení výjimky,“ žadatelem společnost NaturaServis s.r.o. 

IČO 26006626, se sídlem Říčařova 66/22, 503 01 Hradec Králové – Plotiště nad Labem. Číslo jednací  

MmP 33915/2021/OŽPZ/Si. 

 

11) Rada obce bere na vědomí „Smlouvu o poskytnutí dotace z Programy obnovy venkova.“ Smluvními stranami 

jsou Pardubický kraj, IČO 70892822, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice a Obec Rokytno, IČO 00274178, 

Rokytno 21, 533 04. Doporučeno na jednání OZ v květnu. 

 

12) Zš a mš Rokytno, okres Pardubice 

 

A. Návrh usnesení: Rada obce schvaluje účetní uzávěrku Základní školy a mateřské školy Rokytno, okres 

Pardubice za rok 2020 dle „Protokolu o schvalování účetní závěrky za rok 2020,“ který je přílohou tohoto 

zápisu. 

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

Návrh byl schválen.  

Usnesení č. 2A/R5/2021  

 

B. Návrh usnesení: Rada obce schvaluje převod hospodářského výsledku příspěvkové organizace „Základní a 

mateřská škola Rokytno, okres Pardubice,“ za účetní období 2020 ve výši 308 530,77 Kč do rezervního 

fondu. 

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

Návrh byl schválen.  

Usnesení č. 2B/R5/2021 

 

 

Různé: 

13) Rada obce bere na vědomí hospodaření obce Rokytno k 30.4.2021. 

 

 



14) Prominutí nájemného 

 

A. Návrh usnesení: Rada obce souhlasí s prominutím nájemného, ve výši 17 500,-Kč, za měsíce leden 2021, únor 

2021, březen 2021, duben 2021 a květen 2021, p. Jiřímu Flégrovi, nájemci Hostince U Pitrů, Rokytno č.p.4, 533 

04, z důvodu mimořádných opatření, dle usnesení Vlády ČR, uzavření provozoven.  

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

Návrh byl schválen.  

Usnesení č. 3A/R5/2021  

 

B. Návrh usnesení: Rada obce souhlasí s prominutím nájemného pekárny ve výši 22 500,-Kč, za měsíce leden 

2021, únor 2021, březen 2021, duben 2021 a květen 2021, p. Vlastimilu Holubovi, nájemci v domě Rokytno 

č.p.173, 533 04, z důvodu mimořádných opatření, dle usnesení Vlády ČR, uzavření provozoven. 

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

Návrh byl schválen.  

Usnesení č. 3B/R5/2021  

 

C. Návrh usnesení: Rada obce souhlasí s prominutím nájemného, ve výši 7467,-Kč, za měsíce leden 2021, únor 

2021, březen 2021, duben 2021 a květen 2021, p. Václavu Blažkovi, nájemci v domě Rokytno č.p.173, 533 04, 

z důvodu mimořádných opatření, dle usnesení Vlády ČR, uzavření provozoven. 

Hlasování: Pro 3, proti 0, zdržel se 1 (Blažek). 

Návrh byl schválen.  

Usnesení č. 3C/R5/2021  

 

D. Návrh usnesení: Rada obce souhlasí s prominutím nájemného, ve výši 5250,-Kč, za měsíce leden 2021, únor 

2021, březen 2021, duben 2021 a květen 2021, p. Denise Doležalové, nájemci v domě Rokytno č.p.21, 533 04, 

z důvodu mimořádných opatření, dle usnesení Vlády ČR, uzavření provozoven. 

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

Návrh byl schválen.  

Usnesení č. 3D/R5/2021       

 

15) Rada obce bere na vědomí informace ohledně kanalizace v Bohumilči.  

 

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

hospodářství, ve věci „Rozhodnutí, stavební povolení, SO 301 Retenční nádrž – Propojení silnic D35 a I/35 

Rokytno – Býšť.“ Číslo jednací OŽP/VOD/4632/21/St. 

 

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

ve věci „Územní souhlas, Kabelové vedení 1kV – Rokytno, Bohumileč p.č. 32/7 – nn, knn,“ oznámení podala ČEZ 

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

Číslo jednací SEZ-2686/2021/SÚ/ILn. 

 

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

ve věci „Souhlas se změnou v užívání stavby, Destruktorové haly na sklad kovových výrobků č.p.174, Rokytno,“ 

vlastníkem stavby je ………………………………………………………………………………………………….  

Číslo jednací SEZ-2686/2021/SÚ/ILn. 

    

 

 

                                                                                                              Zápis zapsala: Vrbatová Petra 


