
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Rokytno 4/2022 

konaného dne 24. 3. 2022 

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 15.3.2022 do 25.3.2022.  

 

Zasedání obecního zastupitelstva probíhalo dle nařízení vlády platné od 21.2.2022. 

 

Přítomní zastupitelé: R. Buldra, J. Fousek, R. Hubač, R. Izák, M. Kamenický, A. Leder, V. Leder, 

J. Malík, V. Petrásek, H. Procházková, J. Richterová, P. Vrbatová, H. Zbudilová 

 

Nepřítomni: V. Blažek, J. Macháček 

 

Hosté: :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

 

Přítomno 13 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 13, proti 0, zdržel se 0. 
 

Program: 

1) Zahájení 

2) Schválení programu 

3) Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání (24.2.2022) 

4) Kontrola plnění usnesení 

5) Volba ověřovatelů zápisu 

6) Jednání rady za poslední období (10.3.2022) 

7) Novostavba centrálního překladiště Rokytno 

8) Smlouva pojistné, Rokytno č.p.12 

9) Směna pozemků 

10) Prodej pozemků 

 

Různé:  
 

1) Zahájení 

 

                 Zasedání zahájila starostka obce, přivítala přítomné.                 

                   

2) Schválení programu zasedání obecního zastupitelstva 

 

                 Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje program zasedání. 

                 Hlasování: Pro 13, proti 0, zdržel se 0. 

                 Program zasedání zastupitelstva byl schválen. 

Usnesení č. 1/4/2022  

 

 



3) Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání  

 

Ověřovatelé zápisu z minulého zasedání zastupitelstva, ze dne 24.2.2022, p. M. Kamenický a p. J. Fousek, 

zápis schválili a potvrdili podpisy. Zápis byl 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. H. Procházková a p. J. Malík. Jiný návrh nebyl. 

Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu p. H. Procházkovou a p. J. Malíka. 

Hlasování: Pro 13, proti 0, zdržel se 0. 

Návrh byl schválen.  

Usnesení č. 2/4/2022 

        6)   Jednání rady za poslední období  
 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí jednání rady za poslední období. Jednalo se o jednání ze 
dne 15.2.2022. 
 

7) Novostavba centrálního překladiště Rokytno 
 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí, Studii proveditelnosti – DISTRIBUČNÍ CENTRUM FORLANOFF, a.s., 

která byla na Obecní úřad v Rokytně doručena, na jednání Rady obce dne 22.7.2020 byla vzata na vědomí , 

na zasedání OZ jsme o studii vzali na vědomí dne 24.9.2020, viz. zápisy.  

Na Obecní úřad v Rokytně, v únoru 2022, bylo doručeno sdělení Magistrátu města Pardubice, Odbor 

hlavního architekta, oddělení územního plánování, ve věci „Vyjádření - Distribuční centrum FORLANOFF.“ 

Číslo jednací OŽP/VOD/18833/2022/Mo a sdělení Krajského úřadu Pardubického kraje, Odbor životní 

prostředí a zemědělství, oddělení integrované prevence, ve věci „Posuzování vlivů na životní prostředí 

podle zákona č. 100/2001 Sb. – zahájení zjišťovacího řízení – Distribuční centrum FORLANOFF.“ Číslo 

jednací KrÚ 17351/2022/OŽPZ/ST. 

Do 30.3.2022 bude zasláno za obec Rokytno vyjádření k příslušnému úřadu, tj. Krajský úřad Pardubického 

kraje, OŽPZ - oddělení integrované prevence.  

Rozprava: Zastupitelstvo s hosty dlouze diskutovalo o záměru „Distribuční centrum FORNLANOFF“. 

Vyjádření k příslušnému úřadu je přílohou zápisu, diskuze je k nahlédnutí na obecním úřadu v Rokytně. 

Rada obce Rokytno a zastupitelé obce Rokytno nikdy zmiňovaný záměr neschválili….. 

 

8) Smlouva pojistné, Rokytno č.p.12 

 

Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje žádost o vinkulaci pojistného plnění a „Smlouvu o 

vinkulaci pojistného plnění“. Smluvními stranami jsou Obec Rokytno Komerční banka a.s. a Generali Česká 

pojišťovna a.s.. 

      Hlasování: Pro 13, proti 0, zdržel se 0. 

Návrh byl schválen.  

Usnesení č. 3/4/2022 

 

9) Směna pozemků 

 

Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje záměr směny pozemků a nákup pozemků. Jedná se 

o pozemky p.č. 83/3, 86 (část), 1123/212 a 1123/17(část), vše v k.ú. Rokytno.  



Hlasování: Pro 13, proti 0, zdržel se 0. 

Návrh byl schválen.  

Usnesení č. 4/4/2022 

 

10) Prodej pozemků 
 
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí prodej části pozemku p.č.525/3 v k. ú Bohumileč. Doporučeno 

na jednání OZ v dubnu. 

Různé:  

 

11) Rozpočtové opatření 3/2022 

 

Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2022 k 24. 3. 2022.    

           

                                           Daňové příjmy                                                                       0,- Kč.   
                                           Nedaňové příjmy:                                                                 0,- Kč.   
                                           Kapitálové příjmy:                                                                 0,- Kč.       
                                           Dotace, transfery:                                                                 0,- Kč. 
                                                     Příjmy celkem:                                                                      0,- Kč.   
                  

                                           Běžné výdaje:                                                             200 000,- Kč. 
                                           Kapitálové výdaje:                                                                 0,- Kč. 
                                           Výdaje celkem:                                                          200 000,- Kč. 
                                           Saldo hospodaření:                                                 - 200 000,- Kč. 
                                           Financování: 
                                           Přebytek hospodaření z předcházejících let                          200 000,- Kč. 

        

Hlasování: Pro 13, proti 0, zdržel se 0. 

Návrh byl schválen.  

Usnesení č. 5/4/2022 

 

12) Automatizovaný externí defibrilátor 

 

Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje podání Žádosti o podporu v roce 2022, název  

             programu- AED (Automatizovaný externí defibrilátor). Vyhlašovatelem programu je Pardubický kraj 

             Hlasování: Pro 13, proti 0, zdržel se 0. 

             Návrh byl schválen.  

             Usnesení č. 6/4/2022 

 

13) Palivové dříví 

              

Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo souhlasí s pokračováním prodeje palivového dříví, z obecních lesů. 

Ceny zůstávají stejné. Žádosti o prodej dříví budou přijímány na obecním úřadu v Rokytně.  

             Hlasování: Pro 13, proti 0, zdržel se 0. 

             Návrh byl schválen. 

       Usnesení č. 7/4/2022 

 

 

14) Stání pro kontejnery 

 

Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje Cenovou nabídku na stavbu „Stání pro kontejnery“ v obci 

Rokytno od firmy Petr Malíř, MAX-VELL s.r.o., Větrná 128, 533 61 Choltice. Cenové nabídky jsou 

k nahlédnutí na obecním úřadu v Rokytně. 



             Hlasování: Pro 13, proti 0, zdržel se 0. 

             Návrh byl schválen. 

       Usnesení č. 8/4/2022 

 

15) Smlouva – dodávky elektřiny a plynu 

            Obecní zastupitelstvo bere na vědomí, Cenové nabídky na dodávku elektřiny. V tuto chvíli bohužel není   

            možné připravit fixní nabídku na odběry zemního plynu. Na dubnové zasedání OZ bude opět požádáno o              

            Cenové nabídky. 

 

16) Schůzka „Koordinace dopravních staveb Rokytno“ 

 

            Obecní zastupitelstvo bere na vědomí pracovní jednání ve věci „Koordinace dopravních staveb Rokytno“,   

            konané dne 17.2.2022 v zasedací místnosti Obecního úřadu Rokytno.  

 

17) ZŠ a Mš Rokytno, okres Pardubice 
 

Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo jmenuje členy kontrolní skupiny k provedení Veřejnosprávní 

kontroly v Zš a Mš Rokytno, okres Pardubice. Vedoucí kontrolní skupiny je p. Kamenická Marcela, členové 

kontrolní skupiny jsou Jiří Malík, Hana Procházková a Radek Buldra. 

              Rozprava: Dle zákona o finanční kontrole musí být členem kontrolní skupiny, mimo jiných, zaměstnanec   

              úřadu. Termín kontroly bude domluven mezi členy kontrolní skupiny a Zš a mš Rokytno, okres Pardubice. 

      Hlasování: Pro 13, proti 0, zdržel se 0. 

Návrh byl schválen.  

Usnesení č. 9/4/2021           

 

 
Zápis byl vyhotoven dne 25.3.2022 

Zapisovatel:        Petra Vrbatová                            Podepsala dne:  

Ověřovatel:          Hana Procházková                       Podepsala dne:  

Ověřovatel:          Jiří Malík                                        Podepsal dne:  






