
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY OBCE ROKYTNO R7/2021 

konané dne 29.7.2021 

 

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) Krajský úřad Pardubického kraje 
4) Hospodaření obce 
5) Myslivecký spolek Rokytno 
6) Městská policie Sezemice 
7) Žádosti o pronájem, prodej a směnu pozemku 

 
                       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/R7/2021  

 

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

ve věci „Sdělení - potvrzení odstranění stavby – Objekt stodoly u rodinného domu č.p.112, Rokytno,“ žadatelem 

je p. Jitka Hlavatá, ………………………………………………………….. Číslo jednací SEZ-3569/2021/SÚ/PDo. 

 

4) 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,“ žadatelem je  

p. Pavla Vrbická, ………………………………………………………….. Číslo jednací SEZ-3247/2021/SÚ/PDo. 

 

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

ve věci „Rozhodnutí o umístění stavby, 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. Věra Polívková, …………………………………………………………………………………………………………... Číslo jednací 

SEZ-3752/2021/SÚ/ILn. 

 



6) 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,“ žadatelem jsou 

p. Pavlína Eichlerová a p. Jan Eichler, ………………………………………………………………………………………………………. Číslo 

jednací SEZ-3560/2021/SÚ/PDo. 

 

7) Rada obce bere na vědomí sdělení Magistrátu města Pardubice-Odbor hlavního architekta, oddělení územního 

plánování, ve věci „Oznámení - Projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Choteč včetně pokynů 

pro zpracování návrhu změny č.1 ÚP Choteč“ Číslo jednací MmP 68042/2021. 

 

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

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

záměru - DČOV s akumulační nádrží v k.ú. Bohumileč na p.p.č. 412/32 v k.ú. Bohumileč,“ žadatelem je 

p. Hedvika Hájková, ……………………………………………………………………………….. Číslo jednací OŽP/VOD/67342/21/No. 

 

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

úřadu a dopravy, ve věci „Rozhodnutí - Povolení, zřízení sjezdu z p.p.č.1076/1 v k.ú. Rokytno,“ žadatelem je 

Radek Krejzl, …………………………………………………………. Číslo jednací MmP 76470/2021. 

 

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

hospodářství, ve věci „Oznámení o závěrečné kontrolní prohlídce - DČOV s akumulační nádrží v k.ú. Bohumileč 

na p.p.č. 412/32 v k.ú. Bohumileč,“ žadatelem je p. Hedvika Hájková, …………………………………………………………..  

Číslo jednací OŽP/VOD/76821/21/No. 

 

11) Rada obce bere na vědomí sdělení Krajského úřadu Pardubického kraje - Odbor finanční, ve věci „1. průběžná 

kontrola, vyúčtování veřejné sbírky – Nákup rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, rehabilitace Matěje 

Vrbaty, příspěvek na nákup automobilu.“ Kontrola byla provedena bez závad. Číslo jednací KrÚ 55977/2021. 

 

12) Rada obce bere na vědomí hospodaření obce ke dni 30.6.2021. 

 

13) Rada obce bere na vědomí „Žádost o příspěvek na nákup kachňat,“ žadatelem je Myslivecký spolek Rokytno. 

Doporučeno na jednání OZ v září. 

 

14) Rada obce bere na vědomí „Výkaz hodin za II. čtvrtletí roku 2021,“ Městské policie Sezemice. 

 

15) Rada obce bere na vědomí Žádost o směnu pozemků, kterou podalo Společenství vlastníků   
Rokytno 8, 533 04. Doporučeno na jednání OZ v září. 
 

16) Rada obce bere na vědomí Žádosti o prodeje a pronájmy pozemků v místní části Zástava, k.ú. Bohumileč.   
Doporučeno na jednání OZ v září. 

 

Různé: 

17) Úleva na nájemném – Kovalets Petro 

 

Návrh usnesení: Rada obce souhlasí s prominutím nájemného Petro Kovalets, ve výši 7 443,-Kč, za měsíce 

červen 2021, červenec 2021 a srpen 2021 na nájemném z kanceláře číslo 21 v administrativní budově č.p.173 

v Rokytně.  

Rozprava: Úleva na nájemném byla schválena z důvodu tíživé finanční situace, která byla způsobena zdravotními 

důvody. 

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

Návrh byl schválen.  

Usnesení č. 2/R7/2021  



 
18) Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy 30-21-011 Operačního programu potravinové a 

materiální pomoci 

 

Rada obce souhlasí, jako zřizovatel, se zapojením Základní školy a mateřské školy Rokytno, okres Pardubice do 

projektu Pardubického kraje financovaného z operačního programu potravinové a materiální pomoci na pozici 

partnera s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_21_011. 

Rozprava: Jedná se o projekt - Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji podpořený 

finančními prostředky z Operačního programu potravinové a materiální pomoci. 

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

Návrh byl schválen.  

Usnesení č. 3/R7/2021  

 

19) Rada obce bere na vědomí „Žádost o podporu,“ v záležitosti poskytování sociálních služeb Oblastní charitou 

Pardubice na území obce Rokytno. Doporučeno na jednání OZ v září. 

 

20) Rada obce bere na vědomí Cenové nabídky na „Vypracování projektové dokumentace - Oprava místních a 

účelových komunikací v obci Rokytno.“ 

 

21) Rada obce bere na vědomí informace, ohledně „Rekonstrukce silnic III/29820 a III/29815 Bohumileč“. Součástí 

rekonstrukce bude oprava chodníků a veřejného osvětlení. 

 

22) Rada obce bere na vědomí sdělení Krajského úřadu kraje Vysočina – Odbor životního prostředí a zemědělství, ve 

věci „Elektrárna Opatovice-výroba a dodávka elektřiny a tepla, doplnění žádosti na základě závěrů z ústního 

jednání ve věci vydání změny integrovaného povolení.“ Číslo jednací KUJI-63378/2021. 

 

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

hospodářství, ve věci „Dílčí kolaudační souhlas s užíváním stavby-Rychlostní silnice R35 Opatovice-Časy,  

SO 335-Přeložka vodovodu, SO336-Přeložka vodovodu, SO337-Přeložka vodovodu,“ žadatelem je ŘSD ČR, správa 

Pardubice, Hlaváčova č.p.902, 530 02 Pardubice. Číslo jednací MmP 77852/2021. 

 

                                                                                                                                                             

                                                                                                                  Zápis zapsala: Vrbatová Petra 


