
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY OBCE ROKYTNO R11/2021 

konané dne 9.12.2021 

 

Přítomni členové:   Jiří Fousek                                                    Hosté: 

                                  Václav Petrásek                                            

                                  Petra Vrbatová                                                                                         

                 Přítomni 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 Pardubice 
3) Hospodaření obce 
4) Plán zimní údržby místních komunikací na území obce Rokytno 
5) Služby města Pardubice – Odpady a.s. 
6) Zš a mš Rokytno, okres Pardubice 
7) Návrh rozpočtu obce Rokytno na rok 2022 

 
                       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/R11/2021  

 

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

ve věci „Územní souhlas – Přístřešek pro parkování osobního automobilu u rodinného domu č.p. 39, Rokytno,“ 

žadateli jsou Jana a Jan Čapkovi, …………………………………... Číslo jednací SEZ-7380/2021/SÚ/ILn. 

 

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

ve věci „Sdělení – změny vlastnických práv,“ žadatelem je Jiří Formánek, ………………………………………………………….. 

Číslo jednací SEZ-7446/2021/SÚ/ILn. 

 

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

hospodářství, ve věci „Rozhodnutí – Veřejná vyhláška – Rokytno, vodovod v části Zástava.“ Číslo jednací 

OŽP/VOD/122892/21/No. 

 

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

hospodářství, ve věci „Výzva k účasti na kontrolní prohlídce stavby SO 334 – Přeložka vodovodu DN 150 PVC, 

v km 9,0-9,1 v rámci stavby Rychlostní silnice R35 Opatovice-Časy.“ Číslo jednací OŽP/VOD/120472/21/St. 

 



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

úřadu a dopravy, ve věci „Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy.“ Číslo jednací MmP 123527/2021. 

 

8) Rada obce bere na vědomí hospodaření obce k 31.10.2021. 
 

9) Plán zimní údržby místních komunikací na území obce Rokytno 

 

Návrh usnesení: Rada obce schvaluje „Plán zimní údržby místních komunikací na území obce Rokytno“, pro 

období 2022. 

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

Návrh byl schválen.  

Usnesení č. 2/R11/2021 

 

10) Rada obce bere na vědomí Dodatek č. 14 ke smlouvě o dílo č. 1150/2008, uzavřené podle § 536 a násl. zákona 

č. 513/91 Sb. v platném znění. Doporučeno na jednání OZ v prosinci. 

 

11) Rada obce bere na vědomí Dodatek č. 13 ke smlouvě o dílo č. O - Rokytno/2009, uzavřené podle § 536 a násl. 

zák. č.513/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Doporučeno na jednání OZ v prosinci. 

 

12) Zš a mš Rokytno, okres Pardubice 

 

A. Návrh usnesení: Rada obce schvaluje „Rozpočet na rok 2022“, Základní škole a mateřské škole Rokytno, okres 

Pardubice. 

 

Příjmy celkem:                 9 671 000,- Kč. 

Výdaje celkem:                9 631 000,- Kč. 

Výsledek hospodaření:        40 000,- Kč. 

Záměr splňuje podmínky §39 zákona 128/2000 Sb.     Vyvěšeno: 22.11.2021                  Sejmuto: 10.12.2021 

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

Návrh byl schválen.  

Usnesení č. 3A/R11/2021 

 

B. Návrh usnesení: Rada obce schvaluje „Střednědobý výhled rozpočtu Základní škole a mateřské škole Rokytno, 

okres Pardubice na roky 2023 a 2024“. 

Záměr splňuje podmínky §39 zákona 128/2000 Sb.    Vyvěšeno: 22.11.2021                  Sejmuto: 10.12.2021 

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

Návrh byl schválen.  

Usnesení č. 3B/R11/2021  

 

13) Návrh rozpočtu obce Rokytno na rok 2022 
 

A. Návrh usnesení: Rada obce schvaluje „Návrh rozpočtu obce Rokytno na rok 2022“, který je schodkový. 

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

Návrh byl schválen.  

Usnesení č. 4A/R11/2021 

 

B. Návrh usnesení: Rada obce schvaluje „Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Rokytno na roky 2023 a 

2024“. 

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

Návrh byl schválen.  

Usnesení č. 4B/R11/2021   



Různé: 

14) Rada obce bere na vědomí sdělení Ministerstva dopravy, ve věci „Oznámení o zahájení řízení o povolení 

předčasného užívání stavby - D35 Opatovice-Časy.“ Číslo jednací MD-35583/2021-910/2. 

 
15) Rada obce bere na vědomí informace ohledně žádosti o dotaci z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ – Protipovodňové opatření pro obec Rokytno. Doporučeno na jednání OZ v prosinci. 

 
16) Rada obce bere na vědomí Smlouvu o spolupráci, akce Rekonstrukce silnice II/298 Rokytno. Doporučeno na 

jednání OZ v prosinci. 

 

17) Rada obce bere na vědomí obsah prosincových Rokytenských novin. 
 

                                                                                                                  Zápis zapsala: Vrbatová Petra 


