
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY OBCE ROKYTNO R10/2021 

konané dne 18.11.2021 

 

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) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
4) Státní pozemkový úřad ČR 
5) Zš a mš Rokytno, okres Pardubice 
6) Návrh rozpočtu obce Rokytno na rok 2021 

 
                       Různé:  

1) Rada obce provedla návštěvu v Hospodě v Bohumilči a prověřila stávající stav vnitřních prostorů hospody. 

Starostka obce byla pověřena, aby si s nájemcem hospody, p. J. Toušem, domluvila schůzku a zkonzultovala stav 

ohledně pořádku jak ve vnitřních prostorách hospody, tak venku kolem hospody. Po vzájemné dohodě budou 

opětovně prováděny kontroly členy zastupitelstva.  

  

2) Zahájení 

Zasedání zahájila starostka obce, přivítala přítomné. 

 

3) 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/R10/2021  

 

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

ve věci „Kolaudační souhlas s užíváním stavby, Rokytno p.č.141/3 – 16 RD, IV-12-2019707,“ žadatelem je ČEZ 

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

7024/2021/SÚ/ILn. 

 

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

ve věci „Sdělení – změny vlastnických práv,“ žadateli jsou manželé Miluše a Ladislav Zbudilovi, ………………………. 

………... Číslo jednací SEZ-7118/2021/SÚ/Na. 

 



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

úřadu a dopravy, ve věci „Veřejná vyhláška – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních 

komunikacích,“ žadatelem je ELRO Czech, s.r.o., Ostřetín 288, 534 01. Číslo jednací MmP 115239/2021. 

 

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

úřadu a dopravy, ve věci „Rozhodnutí – Úplná uzavírka silnice č. III/29810 na p.p.č. 1020/1 v k.ú. Dříteč, dne 

9.11.2021“, žadatelem je ELRO Czech, s.r.o., Ostřetín 288, 534 01. Číslo jednací MmP 115326/2021. 

 

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

úřadu a dopravy, ve věci „Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení – 

Rekonstrukce silnice II/298 Rokytno.“ Číslo jednací MmP 118139/2021. 

 

9) Rada obce bere na vědomí Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 

č. IV-12-2020432/SOSB VB/3, název stavby: Rokytno p.č.349/1-17 RD-kvn,TS,knn. Z důvodu nesouhlasů s trasou 

vedení kabelu vn, je smlouva pozastavena a projektové práce pozastaveny do rozhodnutí ČEZd o dalším 

postupu.  

  

10) Zš a mš Rokytno, okres Pardubice 

 

Návrh usnesení: Rada obce schvaluje mimořádnou odměnu paní Mgr. Olze Brousilové, ředitelce Zš a mš 

Rokytno, okres Pardubice, ve výši 100 % stanoveného měsíčního platu, dle platového výměru schváleného v září 

2021. Usnesení č.3/R8/2021. 

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

Usnesení č.2/R10/2021 

 

A. Rada obce bere na vědomí hospodaření Zš a mš Rokytno, okres Pardubice k 30.9.2021. 

B. Rada obce bere na vědomí „Návrh rozpočtu na rok 2022“, Zš a mš Rokytno, okres Pardubice. 

C. Rada obce bere na vědomí „Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024 Zš a mš Rokytno, okres 

Pardubice. 

D. Rada obce bere na vědomí „Výroční zprávu - školní rok 2020 - 2021,“ Zš a mš Rokytno, okres Pardubice. 

 

11) Rada obce bere na vědomí hospodaření obce Rokytno k 31.10.2021. 
 

12) Rada obce bere na vědomí „Návrh rozpočtu na rok 2022“ a „Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 

2023 a 2024 obce Rokytno. Doporučeno na prosincové jednání OZ. 

 

Různé: 

13) Rada obce bere na vědomí, na základě jednání dne 2.11.2021 na Krajském úřadě v Pardubicích, návrh na změnu 
územního plánu Rokytno podaný společností FORLANOFF a.s. dne 16.9.2020 a týkající se (částí) pozemků parc.č. 
691/3, 697/8, 697/5, 697/40, 1184/1 a 1184/7 v k.ú. Rokytno zapracovat tímto způsobem: 

            - do přípustného využití doplňkové funkční plochy “dopravní infrastruktura silniční – silniční síť DS1” bude   
              doplněn text: stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury pro napojení zastavitelné plochy Z23 
              nebo 

           -  funkční plocha “dopravní infrastruktura silniční – silniční síť DS1” bude v rozsahu dotčeném výše uvedeným   
              návrhem na změnu ÚP Rokytno vymezena jako tzv. překryvná s tím, že “pod ní” bude funkční plocha dopravy   
              umožňující umístění staveb a zařízení dopravní a technické infrastruktury pro napojení zastavitelné plochy Z23. 
              Doporučeno na prosincové jednání OZ. 

 

14) Rada obce bere na vědomí Smlouvu o společném zadávání – Rekonstrukce silnice II/298 Rokytno. Doporučeno 

na jednání OZ v prosinci. 

 
15) Rada obce bere na vědomí informace ohledně domu č.p.12 v Rokytně.  Doporučeno na jednání OZ v prosinci. 



16) Abeceda první pomoci 

 

Návrh usnesení: Rada obce neschvaluje podporu projektu „Abeceda první pomoci.“ Nabídku zaslala Stopa 

bezpečí s.r.o. 

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

Usnesení č.3/R10/2021 

 

17) Rada obce bere na vědomí náhled a ceník podpory projektu „Abeceda první pomoci.“ Jedná se o publikace, 
které budou distribuovány zdarma do škol a nemocnic v Pardubickém kraji. 
 

18) Rada obce bere na vědomí informace o pozemcích, které jsou ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu ČR. 

Doporučeno na jednání OZ v prosinci. 

 

19) Rada obce bere na vědomí Studii vlivů uvedení do provozu stavby D35 Opatovice-Časy na dopravní situaci 

v regionu Pardubického kraje. Doporučeno na jednání OZ v prosinci. 

 

 
                                                                                                                                        

                                                                                                                  Zápis zapsala: Vrbatová Petra 


