
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 7/2021 

konaného dne 21. 10. 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 13.10.2021 do 21.10.2021.  

 

Přítomní zastupitelé: V. Blažek, J. Fousek, R. Izák, A. Leder, J. Macháček, J. Malík, V. Petrásek, J. Richterová, 

P. Vrbatová, H. Zbudilová 

 

Nepřítomni: R. Buldra, R. Hubač, M. Kamenický, V. Leder, H. Procházková 

Hosté: …………………………. 

Přítomno 10 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 10, proti 0, zdržel se 0. 
 

Program: 

1) Zahájení 

2) Schválení programu 

3) Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání (23.9.2021) 

4) Kontrola plnění usnesení 

5) Volba ověřovatelů zápisu 
6) Jednání rady za poslední období (14.10.2021) 
7) Hospodaření obce k 30.9.2021 
8) Územní plán obce Rokytno 
9) ZŠ a MŠ Rokytno, okres Pardubice 

10) Oprava místních a účelových komunikací – Projektová dokumentace 
11) POV Pardubického kraje na rok 2022 
12) Pozemkové úpravy, katastrální hranice Rokytno – Újezd u Sezemic 
13) Svazek obcí Rokytno 
14) Směna pozemků 
15) Prodej pozemků 
16) Městská policie Sezemice 
17) Smlouva o sdružení službách dodávky elektřiny a plynu ze sítí nízkého napětí 

 
 

Různé:  
1) Zahájení 

 

                 Zasedání zahájila starostka obce, přivítala přítomné.                 

                   

2)  Schválení programu zasedání obecního zastupitelstva 

 

                 Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje program zasedání. 

                 Hlasování: Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 

                 Program zasedání zastupitelstva byl schválen. 

Usnesení č. 1/7/2021  

 



3) Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání  

 

Ověřovatelé zápisu z minulého zasedání zastupitelstva p. J. Richterová a p. V. Leder konstatovali, 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. J. Fousek a p. R. Izák. Jiný návrh nebyl. 

Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu p. J. Fouska a p. R. Izáka. 

Hlasování: Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 

Návrh byl schválen.  

Usnesení č. 2/7/2021 

        6)   Jednání rady za poslední období  
 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí jednání rady za poslední období. Jednalo se o jednání ze 
dne 14.10.2021. 
 

7) Hospodaření obce k 30.9.2021 
 
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí hospodaření obce k 30.9.2021. 

 

8) Územní plán obce Rokytno 
 

A.Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo nesouhlasí s předloženým návrhem na pořízení změny územního 

plánu spočívající ve vymezení ploch k bydlení - bydlení v rodinných domech – venkovské (BV) na pozemku 

parc.č. 406/3 v k.ú. Bohumileč. 

Rozprava: Návrh je v rozporu s článkem 116 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje, přičemž se v  

čl. 115 za území s přírodními hodnotami považují mimo jiné i významné krajinné prvky, tedy i les.  

Hlasování: Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 

Návrh byl schválen.  

Usnesení č. 3A/7/2021 

 

B.Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje výběrové řízení na zpracování návrhu změny územního 

plánu projektantem (autorizovanou osobou – architektem). 

Rozprava: Návrh změny ÚP a vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu, pokud se zpracovává, jsou 

následně projednány na veřejném projednání. Na tomto projednání je proveden výklad dokumentace, 

popsány jsou možnosti a náležitosti uplatnění připomínek a námitek, je vedena diskuze. 

Hlasování: Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 

Návrh byl schválen.  

Usnesení č. 3B/7/2021 

     

9) Zš a mš Rokytno, okres Pardubice 

Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo jmenuje zástupce, zastupitelstva obce Rokytno, do Školské rady 

Zš a Mš Rokytno, okres Pardubice p. J. Fouska a p. V. Blažka. 

Hlasování: Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 

Návrh byl schválen.  

Usnesení č. 4/7/2021 



10) Oprava místních a účelových komunikací – Projektové dokumentace  

 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí informace ohledně opravy místních a účelových komunikací v obci 

Rokytno.  
 

11) POV Pardubického kraje na rok 2022 

 

Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje podání žádosti do Programu obnovy venkova 

Pardubického kraje na rok 2022 – dotační titul – oprava místních komunikací. 

Hlasování: Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 

Návrh byl schválen.  

Usnesení č. 5/7/2021 
 

12) Pozemkové úpravy, katastrální hranice - Újezd u Sezemic  

 

Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo souhlasí s navrhovanou změnou katastrální hranice mezi 

k.ú. Újezd u Sezemic a k.ú. Bohumileč, která bude provedena v rámci probíhající pozemkové úpravy v k.ú. 

Újezd u Sezemic a na části k.ú. Bohumileč. 

Hlasování: Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 

Návrh byl schválen.  

Usnesení č. 6/7/2021 

 

13) Svazek obcí Rokytno – Chvojenec 

 

              Obecní zastupitelstvo bere na vědomí informace ohledně intenzifikace ČOV v Rokytně. 

 

14) Směna pozemků 
 
A. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí informace ohledně směny pozemků u č.p. 8 v Rokytně. 
 
B.  Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje záměr směny pozemků. Jedná se o směnu pozemku 

p.č. 1249/5 v k.ú. Rokytno a část pozemku p.č. 1249/6 v k.ú. Rokytno. Geometrický plán zadá a zaplatí 

žadatel.  Návrh na vklad zaplatí žadatel. 

Rozprava: O výměnu je požádáno z důvodu zachování celistvosti pozemku a zachování přístupové cesty 

k sousedním pozemkům, majitelé sousedních pozemků již pozemek p.č. 1249/6 v k.ú. Rokytno jako přístup 

používají.  

Hlasování: Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 

Návrh byl schválen.  

Usnesení č. 7/7/2021 

 

15) Prodej pozemků 

A. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí informace ohledně nákupu pozemku dle geometrického plánu 
č. 804-38/2021, k.ú. Rokytno. Na pozemku je stávající chodník, který budeme rekonstruovat. 
 
B. Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 134/9 v k.ú. Rokytno a 

část pozemku p.č. 134/15 v k.ú. Rokytno. Geometrický plán si zadá a zaplatí žadatel. Návrh na vklad zaplatí 

žadatel. 

Hlasování: Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 

Návrh byl schválen.  

Usnesení č. 8A/7/2021 

 



C. Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 727/1 v k.ú. Rokytno. 

Hlasování: Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 

Návrh byl schválen.  

Usnesení č. 8B/7/2021 
 

D. Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1123/13 v k.ú. 

Rokytno. Geometrický plán a návrh na vklad zaplatí kupující. 

Hlasování: Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 

Návrh byl schválen.  

Usnesení č. 8C/7/2021 

16) Městská policie Sezemice 
 
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí Výkaz hodin za II. čtvrtletí roku 2021 a III. čtvrtletí roku 2021.  
 

17) Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny a plynu ze sítí nízkého napětí 
 

Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo neschvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu a 

Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí (NN). Smlouvy nabídla obchodní 

firma ČEZ ESCO,a.s. 

Hlasování: Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 

Návrh byl schválen.  

Usnesení č. 9/7/2021 

Různé:  
 

18) Smlouva o budoucí darovací smlouvě 
 

Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o budoucí darovací smlouvě. Smluvními 

stranami jsou manželé Markéta a Jiří Macháčkovi, …………………………………… a Obec Rokytno, IČO 00274178, 

Rokytno 21, 533 04. 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 1(J. Macháček). 

Návrh byl schválen.  

Usnesení č. 10/7/2021 

 

19) Dílčí přezkoumání hospodaření obce 

              Obecní zastupitelstvo bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Rokytno, ze dne   

              14.10.2021. Při přezkoumání hospodaření územního celku nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

 

20) Sběrný dvůr Sezemice 
 

Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje ukončení obstaravatelské smlouvy č. 4/2016 s firmou 

FLOR s.r.o., IČO 25290525, Labská 857, Sezemice 53304. 

Hlasování: Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 

Návrh byl schválen.  

Usnesení č. 11/7/2021 
 

Zápis byl vyhotoven dne 24.10.2021 

Zapisovatel:        Petra Vrbatová                                   Podepsala dne:  

Ověřovatel:           Jiří Fousek                                           Podepsala dne:  

Ověřovatel:           Roman Izák                                         Podepsal dne:  


