ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY OBCE ROKYTNO R6/2022
konané dne 9.6.2022
Přítomni členové: Václav Blažek

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) Obec Rokytno – svatební obřady
3) Zš a Mš Rokytno, okres Pardubice
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/R6/2022
3) Rada obce bere na vědomí sdělení Městského úřadu Sezemice - Odbor stavebního úřadu a územního
plánování, ve věci „Ověření zjednodušené dokumentace rodinného domu, Zástava č.p.16,“ vlastníkem je Jana
Švidrnochová, ………………………………………………………………………….. Číslo jednací SEZ-3275/2022/SÚ/KBa.
4) Rada obce bere na vědomí sdělení Městského úřadu Sezemice - Odbor stavebního úřadu a územního plánování,
ve věci „Ověření zjednodušené dokumentace, přístavba a doplňkové stavby u rodinného domu, Rokytno č.p.32,“
vlastníkem jsou Hana a Jiří Formánkovi, ………………………………………………….. Číslo jednací SEZ-3236/2022/SÚ/KBa.
5) Rada obce bere na vědomí sdělení Městského úřadu Sezemice - Odbor stavebního úřadu a územního plánování,
ve věci „Rozhodnutí, územní rozhodnutí,“ žádost podala ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Teplická č.p.874/8,
Děčín IV Podmokly, 405 02 Děčín 2. Číslo jednací SEZ-2186/2022/SÚ/KBa.
6) Obec Rokytno – svatební obřady
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje podle §102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
v platném a účinném znění, s účinností od 1.7.2022:
1. Místem konání svatebních obřadů je zasedací místnost obecního úřadu v Rokytně.
2. Připadá-li oddací den na státem uznávaný svátek nebo na 31.12., tento den oddacím dnem není.
3. Obřady ve dnech 01.01., 24.12., 25.12., 26.12. a 31.12. každého kalendářního roku se konat nebudou.
Hlasování: Pro 3, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen.
Usnesení č. 2/R6/2022

7) Rada obce bere na vědomí Zprávu o provedených hydrodynamických zkouškách, na zahradě Základní a
mateřské školy Rokytno, okres Pardubice.
8) Zš a Mš Rokytno, okres Pardubice
Návrh usnesení: Rada obce schvaluje navýšení ceny obědů pro cizí strávníky od 1.7.2022 z důvodu zdražování
cen potravin a režijních nákladů. K navýšení potravinového koše o 5,- Kč dochází z důvodu stále se zvyšujících
cen potravin. Navýšení režijních nákladů o 5,- Kč. Cena obědu je 75,- Kč.
Hlasování: Pro 3, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl schválen.
Usnesení č. 3/R6/2022
Různé:
9) Rada obce bere na vědomí sdělení Krajského úřadu Pardubického kraje, Finančního odboru o kontrole účelu
veřejné sbírky: Nákup rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, rehabilitace Matěje Vrbaty, příspěvek na
nákup automobilu. Kontrolní zjištění – bez závad.

Zápis zapsala: Vrbatová Petra

