
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 5/2021 

konaného dne 24. 6. 2021 

Zasedání bylo řádně svoláno rozesláním pozvánek a plakátů. Informace o zasedání dle ustanovení § 93 odst. 1, 

zákona o obcích byly zveřejněny na úřední desce OÚ včetně elektronické, a to od 16.6.2021 do 24.6.2021.  

 

Zasedání se konalo dle nařízení Ministerstva vnitra České republiky – Konání zasedání zastupitelstev obcí v období 

od 22.října 2020. 

 

Přítomní zastupitelé: V. Blažek, R. Buldra, R. Hubač, J. Fousek, R. Izák, A. Leder, V. Leder, V. Petrásek, J. Richterová,           

                                       P. Vrbatová, H. Zbudilová 

 

Nepřítomni: M. Kamenický, J. Macháček, J. Malík, H. Procházková 

Hosté: …………………………………………. 

Přítomno 11 zastupitelů, tedy zastupitelstvo obce je dle ustanovení § 92 odst. 3, zákona o obcích usnášení 

schopné. Zasedání zastupitelstva obce se bude řídit jednacím řádem zastupitelstva obce. 

Zapisovatelem jednání zastupitelstva byla jmenována Petra Vrbatová. 

Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo souhlasí, že z jednání se pro potřeby zápisu pořizuje zvukový záznam. 

Hlasování: Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 
 

Program: 

1) Zahájení 

2) Schválení programu 

3) Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání (27.5.2021) 

4) Kontrola plnění usnesení 

5) Volba ověřovatelů zápisu 
6) Jednání rady za poslední období (10.6.2021) 
7) Hospodaření obce k 31.5.2021 
8) Žádosti o poskytnutí zápůjčky z fondu obnovy domů a bytů obce Rokytno 
9) Rozpočtové opatření 3/2021 

10) Dům č.p.73, Rokytno 
11) ZŠ a MŠ Rokytno, okres Pardubice 
12) Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti 
13) Směnná smlouva – lokalita Z 27, Rokytno  
14) Pronájem pozemků 
15) Směna pozemků 
16) Prodej pozemků 

 
Různé:  

1) Zahájení 

 

                 Zasedání zahájila starostka obce, přivítala přítomné.                 

                   

2)  Schválení programu zasedání obecního zastupitelstva 

 

                 Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje program zasedání. 

                 Hlasování: Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 

                 Program zasedání zastupitelstva byl schválen. 

Usnesení č. 1/5/2021  



 

3) Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání  

 

Ověřovatelka zápisu z minulého zasedání zastupitelstva p. J. Richterová konstatovala, že byl zápis zapsán 

tak, jak probíhalo zasedání obecního zastupitelstva.  

 

4) Kontrola plnění usnesení 

 

Všechny body z minulých usnesení jsou postupně plněny. 

 

5) Volba ověřovatelů zápisu 

 

Za ověřovatele zápisu byli navrženi p. H. Zbudilová a p. V. Blažek. Jiný návrh nebyl. 

Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu p. H. Zbudilovou a p. V. Blažka. 

Hlasování: Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 

Návrh byl schválen.  

Usnesení č. 2/5/2021 

        6)   Jednání rady za poslední období  
 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí jednání rady za poslední období. Jednalo se o jednání ze 
dne 10.6.2021. 

7) Hospodaření obce k 31.5.2021 

 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí hospodaření obce k 31.5.2021.  

 
8) Žádosti o poskytnutí zápůjčky z fondu obnovy domů a bytů obce Rokytno 

 
      A.Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje poskytnutí zápůjčky z fondu obnovy domů a bytů obce    

Rokytno - Společenství vlastníků Rokytno 8, se sídlem Rokytno č.p.8, 53304. 

Hlasování: Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 

Návrh byl schválen.   

Usnesení č. 3A/5/2021  

 

      B.Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje poskytnutí zápůjčky z fondu obnovy domů a bytů obce   

Rokytno p. A. Lederovi, ……………………………………………………….. 

Hlasování: Pro 10, proti 0, zdržel se 1 (A.Leder). 

Návrh byl schválen.   

Usnesení č. 3B/5/2021  

 

9) Rozpočtové opatření 3/2021 

 

Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2021 k 24. 6. 2021.    

                                           Daňové příjmy:                                                     200 000,- Kč. 

                                           Nedaňové příjmy:                                                             0,- Kč.    

                                           Kapitálové příjmy:                                                            0,- Kč.            

                                           Dotace, transfery:                                                            0,- Kč. 

                                           Příjmy celkem:                                                     200 000,- Kč.   

 

 



                                           Běžné výdaje:                                                        980 000,- Kč. 

                                           Kapitálové výdaje:                                                             0,- Kč. 

                                           Výdaje celkem:                                                      980 000,- Kč.  

 

                                           Saldo hospodaření:                                              -780 000,- Kč. 

                                           Zapojení přebytku hospodaření                          780 000,- Kč. 

 

    Hlasování: Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 

    Návrh byl schválen.   

    Usnesení č. 4/5/2021 

10) Dům č.p 73 
 

Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje zvýšení nájemného v domě č.p.73 v Rokytně o 20 %   

ze současného nájemného.   

Hlasování: Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 

Návrh byl schválen.   

Usnesení č. 5/5/2021  

11) ZŠ a MŠ Rokytno, okres Pardubice 
 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zájem rodičů ohledně zajištění MŠ v době letních   

prázdnin.  Z důvodu uzavření MŠ Rokytno byla domluvena docházka dětí z MŠ Rokytno do MŠ Chvojenec.  

 

12) Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti 
 

Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti  

č.IV-12-2020427/VB/01, Rokytno, p.č.154/34 – knn.“ Smluvními stranami jsou ČEZ Distribuce, a.s.,  
IČO. 247290035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín a Obec Rokytno, 
IČO. 00274178, Rokytno č.p.21, 533 04 Sezemice.  
Rozprava: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohodu o umístění stavby č. 
IV-12-2020427/VB/1. Název stavby: Rokytno, p.č.154/34-KNN“, byla schválena na zasedání OZ 24.9.2020, 
č. usnesení 10/6/2020.  

              Hlasování: Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 

              Návrh byl schválen. 

              Usnesení č. 6/5/2021 

13) Směnná smlouva – lokalita Z27, Rokytno 
 

              Obecní zastupitelstvo bere na vědomí „Smlouvu o směně nemovitých věcí.“ Smluvními stranami jsou Jakub   

              Kašpar, ……………………………………. a Obec Rokytno, IČO 00274178, Rokytno č.p.21, 533 04. Doporučeno na   

              příští jednání OZ. 

         

14) Pronájem pozemků 

 

      Obecní zastupitelstvo bere na vědomí Žádost o pronájem části pozemků p.č.412/11 a 525/3 v k.ú.   

      Bohumileč. Doporučeno na jednání Rady obce Rokytno. 

 
15) Směna pozemků 

 
              Obecní zastupitelstvo bere na vědomí Žádost o směnu pozemků, kterou podalo Společenství vlastníků   
              Rokytno 8, 533 04. Doporučeno na jednání Rady obce Rokytno. 
 
 



16) Prodej pozemků 
 
A. Rada obce, která zasedala dne 10.6.2021, vzala na vědomí Žádost o prodej pozemku, kterou   

      podalo Společenství vlastníků Rokytno 8, 533 04. Doporučeno na příští jednání OZ.  

 
              B. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí Žádosti o prodeje pozemků v místní části Zástava, k.ú. Bohumileč.   

      Doporučeno na jednání Rady obce Rokytno. 

 

Různé:  

 

Dotazy hostů:  

Dne 28.2.2019 jsem se dotazoval, ohledně rozšíření veřejného osvětlení v ulici podél domů č.p.149 a č.p.170 

v Rokytně. Jaký je stav nyní? 

- Veřejné osvětlení bude dobudováno. 

Jak je to s plánem sekání v obci? Proč se seká louka u ČOV, proč se neseká Lesní park? Proč se sekají konkrétní 

místa a v některých ulicích vůbec? Některá místa na sekání jsou protěžována a některá se nesekají? 

- Obec má 3 zaměstnance, kteří sekají Drahoš, Bohumileč, Rokytno a Zástavu. Prioritou sekání jsou veřejná 

prostranství – dětská hřiště, obchod, náves, okolí kachňárny. Místa, která jsou posekána jednotlivě, sekají 

naši obyvatelé, kteří nám pomáhají.  K naší smůle padá příliš srážek a svítí mnoho sluníčka.  

Bude se budovat obchvat Rokytna, ze kterého bude sjezd do Drahoše a sjezd k rybníku do Rokytna, kde je 

neudržovaná silnice. Je plánovaná její oprava? Plánuje obec žádat o dotace na opravu této komunikace? 

- Oprava ano.  Dotace nevím. 

V obci byla provedena oprava místních komunikací, kontroluje někdo provedení oprav, např. oprava u domu č.p. 

175 v Rokytně? 

- Po konečném provedení oprav jsou komunikace převzaty starostkou. Na zmiňované komunikaci v dotazu 

nebyla oprava ke dni 24.6.2021 dokončena. 

Před obecním úřadem byl vytyčen geodetický bod, který byl silničáři zasypán, byla to hranice pozemku 

 p. Hypského. 

 

      -       Děkuji za informaci. 

Sjezd z dálnice D35, ŘSD, Pardubický kraj, p. Němec, p. Netolický nevědí o podepsaném dokumentu, že pokud by 

se stalo, že by na mimoúrovňovou křižovatku u Rokytna nenavazoval obchvat, ŘSD garantuje, že sjezdy z „R35“ 

zůstanou zavřené.  

     -        Na zasedání OZ dne 29.6.2020 jsem informovala, že zástupci Pardubického kraje o tomto vědí.  

              Dne 31.5.2021 proběhla schůzka s ŘSD a Pardubickým krajem a opětovně jsem zdůrazňovala, že zmiňovaný    

              dokument existuje. 

 

Zápis byl vyhotoven dne 1.7.2021 

Zapisovatel:        Petra Vrbatová                                   Podepsala dne:  

Ověřovatel:          Hedvika Zbudilová                              Podepsala dne:  

Ověřovatel:          Václav Blažek                                       Podepsal dne:  


