
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY OBCE ROKYTNO R9/2021 

konané dne 14.10.2021 

 

Přítomni členové:  Václav Blažek                                                     Hosté:   

                                  Jiří Fousek                                                                                                                  

                                  Václav Petrásek                                            

                                  Petra Vrbatová                                        

                 Přítomni 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) Žádost o prodej 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 4, proti 0, zdržel se 0. 

Návrh byl schválen.  

Usnesení č. 1/R9/2021  

 

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

ve věci „Kolaudační souhlas s užíváním stavby, Kabelové vedení 1kV - Rokytno, Bohumileč, IP-12-2012592,“ 

žadatelem je ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Teplická č.p.874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2. Číslo 

jednací SEZ-5995/2021/SÚ/ILn. 

 

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

ve věci „Kolaudační souhlas s užíváním stavby, Dálnice D35 Opatovice-Časy, SO 523-Přeložka STL plynovodu PE 

90 v km 0,91 SO 144,“ žadatelem je ŘSD ČR, Správa Pardubice, IČO 65993390, Hlaváčova č.p.902, Zelené 

Předměstí, 530 02 Pardubice. Číslo jednací SEZ-5989/2021/SÚ/Na. 

 

5) 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 – Ambulantní 

ordinace se skladem, venkovní domovní rozvody vody, kanalizace splaškové a elektro, systém likvidace 

dešťových vod a zpevněná plocha,“ žadatelem je p. Jitka Hlavatá, …………………………………. Číslo jednací SEZ-

6401/2021/SÚ/Iln. 

 

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

ve věci „Územní souhlas – Zimní zahrada k RD č.p.192, Rokytno,“ žadateli jsou manželé Andrea a Radim Bulvovi, 

…………………………………... Číslo jednací SEZ-6547/2021/SÚ/PDo. 



 

7) 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 01-09 Technická infrastruktura. 

              SO 02 - sadové úpravy, SO 05 - veřejné osvětlení a místní rozhlas, SO 06 - datové vedení vč. přípojek,“ žadatelem   

              je p. Jakub Kašpar, …………………………………... Číslo jednací SEZ-6/2021/SÚ/Iln. 

 

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

hospodářství, ve věci „Předložení návrhu záplavového území vodního toku Ředický potok v úseku ř.km 3,000-

5,460 dotčeným orgánům k připomínkám.“ Číslo jednací MmP 101203/2021. 

 

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

stavebního úřadu a dopravy, ve věci „Veřejná vyhláška – Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva 

k uplatnění připomínek nebo námitek, zahájení řízení o stanovení místní úpravy provozu na pozemních 

komunikací – Rekonstrukce silnice II/298 Rokytno, PD.“ Číslo jednací MmP 104577/2021. 

 

10) 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, Veřejná vyhláška, 

Rokytno – vodovod v části Zástava,“ žadatelem je Obec Rokytno, IČO 00274178, Rokytno 21, 533 04. Číslo 

jednací OŽP/VOD/99069/21/No. 

 
11) Rada obce bere na vědomí Žádost o prodej pozemku v místní části Rokytno, k.ú. Rokytno a Žádost o směnu 

pozemku v místní části Drahoš, k.ú. Rokytno. Doporučeno na jednání OZ v říjnu. 
 
Různé: 

12) Úleva na nájemném – Kovalets Petro 

 

Návrh usnesení: Rada obce souhlasí s prominutím nájemného, ve výši 7 443,-Kč, za měsíce září 2021, říjen 2021 

a listopad 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 4, proti 0, zdržel se 0. 

Návrh byl schválen.  

Usnesení č. 2/R9/2021  

 

13) Rada obce bere na vědomí návrh na změnu katastrální hranice mezi k.ú. Újezd u Sezemic a k.ú. Bohumileč. 
Změna by šla řešit v rámci pozemkové úpravy. Je nutné dát podnět Státnímu pozemkovému úřadu. Doporučeno 
na jednání OZ v říjnu. 

 
14) Rada obce bere na vědomí Cenovou nabídku od f. Agrostav Pardubice a.s., na zpevněnou plochu pod 

kontejnery, v obci Rokytno.  
 

15) Rada obce bere na vědomí „Výkaz hodin za II. a III. čtvrtletí roku 2021, “Městské policie Sezemice. Doporučeno 
na jednání OZ v říjnu. 
 

16) Rada obce bere na vědomí hospodaření obce k 30.9.2021. 
 

17) Rada obce bere na vědomí informace o chystané Rekonstrukci silnice II/298 Rokytno. 
 

18) Rada obce 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. 

                                                                                                                                                            

                                                                                                                  Zápis zapsala: Vrbatová Petra 


