
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY OBCE ROKYTNO R8/2021 

konané dne 16.9.2021 

 

Přítomni členové:    Jiří Fousek                                                                   Hosté:   

                                   Václav Petrásek                                            

                                   Petra Vrbatová                                        

                 Přítomno 3 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 Pardubic 
3) Krajský úřad Kraje Vysočina 
4) Hospodaření obce 
5) Směnná smlouva 
6) Kontrolní a finanční výbor 

 
                       Různé:   

1) Zahájení 

Zasedání zahájila starostka obce, přivítala přítomné. 

 

2) Schválení programu zasedání rady obce 

 

Návrh usnesení: Rada obce schvaluje program zasedání. 

Hlasování: Pro 3, proti 0, zdržel se 0. 

Návrh byl schválen.  

Usnesení č. 1/R8/2021  

 

3) 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. Bc. 

Marek Zápotocký, ……………………………………….. Číslo jednací SEZ-4367/2021/SÚ/ILn. 

 

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,“ žadateli jsou 

p. Mgr. Pavel Lebeda, ……………………………………………… a p. Mgr. Markéta Lebedová Drtinová, ………………. 

…………………………………………………………………………………………. Číslo jednací SEZ-4924/2021/SÚ/ILn. 

 

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

ve věci „Rozhodnutí - Územní souhlas, rozhodnutí o umístění stavby Rokytno, Lokalita Z-27, parcely 01-19, 

technická infrastruktura - SO 02-sadové úpravy, SO 05 - veřejné osvětlení a místní rozhlas, SO 06 - datové vedení 

včetně přípojek,“ žadatelem je p. Jakub Kašpar, …………………………………….. Číslo jednací SEZ-4087/2021/SÚ/ILn. 

 

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

hospodářství, ve věci „Kolaudační souhlas s užíváním stavby - 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/81308/21/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 – DČOV, pozemek p.č.28 

v k.ú. Újezd u Sezemic,“ žadatelem je p. Milan Šnor, ………………………………………………………….. Číslo jednací 

OŽP/VOD/81835/21/No. 

 

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

stavebního úřadu a dopravy, ve věci „Rozhodnutí – Chodník podél silnice II/298 v centrální části obce Rokytno,“ 

žadatelem je Obec Rokytno, Rokytno č.p.21, 533 04. Číslo jednací OD 6.4 /10769/21/Mc  D5/19. 

 

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

stavebního úřadu a dopravy, ve věci „Rozhodnutí – povolení, zvláštní užívání silnice, stavba ROKYTNO – 

VODOVOD V ČÁSTI ZÁSTAVA,“ žadatelem je Obec Rokytno, Rokytno č.p. 21, 533 04. Číslo jednací MmP 

81822/2021. 

 

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

hospodářství, ve věci „Rozhodnutí – schvaluje stavební záměr DČOV, pozemek p.č. 28 v k.ú. Újezd u Sezemic,“ 

žadatelem je p. Milan Šnor, ………………………………………………………….. Číslo jednací OŽP/VOD/92766/21/No. 

 

11) Rada obce bere na vědomí hospodaření obce Rokytno k 31.8.2021. 

 

12) Rada obce bere na vědomí Zápis ze zasedání kontrolního a finančního výboru obce Rokytno. Doporučeno na 

jednání OZ v září. 

 

13) Rada obce bere na vědomí Smlouvu o budoucí směně pozemků. Smluvními stranami jsou Jakub Kašpar,…………. 

……………… a Obec Rokytno, IČO 00274178, Rokytno 21, 53304. Jedná se o závazek Smluvních stran uzavřít spolu 

v budoucnu Směnnou smlouvu na základě Plánovací smlouvy, která byla schválena na jednání OZ dne 28.1.2021, 

usnesením číslo 3A/1/2021. Doporučeno na jednání OZ v září. 

 

14) Územní plán obce Rokytno 

 

Návrh usnesení: Rada obce schvaluje a žádá Obecní úřad Rokytno o pořízení změny č.1 územního plánu 

Rokytno. 

Hlasování: Pro 3, proti 0, zdržel se 0. 

Návrh byl schválen.  

Usnesení č. 2/R8/2021  

Různé: 

15) Rada obce bere na vědomí Cenovou nabídku na vypracování Projektové dokumentace, přístavba OÚ Rokytno. 

Doporučeno na jednání OZ v září. 

 
16) Rada obce bere na vědomí Smlouvu o spolupráci při přípravě a realizaci stavby č. 032. Smluvními stranami jsou 

Obec Rokytno, IČO 00274178, Rokytno 21, 53304 a VAK Pce a.s., IČO 60108631, Pardubice – Zelené Předměstí, 

Teplého 2014, 530 02. Doporučeno na jednání OZ v září. 

 

17) Rada obce bere na vědomí Cenovou nabídku na výsadbu listnatých stromů v k.ú. Rokytno a k.ú. Bohumileč.  

 

18) Rada obce bere na vědomí Cenovou nabídku na výrobu stolních kalendářů s rokytenskou tematikou na rok 2022, 

které by byly věnovány občanům Obce Rokytno. 

 



19) Rada obce bere na vědomí Smlouvu o poskytnutí finančního daru. Smluvními stranami jsou Obec Rokytno, IČO 

00274178, Rokytno 21, 533 04 a SHČMS SDH Rokytno, IČO 64244539, Rokytno 21, 533 04. Doporučeno na 

jednání OZ v září. 

 

20) Rada obce bere na vědomí Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí, ČEZ Prodej, 

a. s., číslo smlouvy 1295174758 a Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu, ČEZ Prodej, a. s., číslo smlouvy 

1295174764. Doporučeno na jednání OZ v září. 

 

21) Rada obce bere na vědomí Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Rokytno na vybudování domovní čistírny 

odpadních vod v místní části Bohumileč, ulice Zástava, žádost si podala paní Hedvika Hájková, ……………, 

……………………………………………………… a Obec Rokytno, se sídlem Rokytno 21, 533 04. Doporučeno na jednání OZ 

v září. 

 

22) ZŠ A MŠ ROKYTNO, okres Pardubice 

 

Návrh usnesení: Rada obce schvaluje paní Mgr. Olze Brousilové Platový výměr, v souladu se zákonem 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákoník práce), s nařízením vlády 

č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších  

předpisů, a s nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, s účinností  

od  17. září 2021 do 31.12.2021.  

Hlasování: Pro 3, proti 0, zdržel se 0. 

              Návrh byl schválen.  

              Usnesení č. 3/R8/2021  

 

 

                                                                                                                                                             

                                                                                                                  Zápis zapsala: Vrbatová Petra 


