
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY OBCE ROKYTNO R7/2022 

konané dne 10.8.2022 

 Přítomni členové:   Václav Blažek                                                Hosté:                                                                                    

                                    Václav Petrásek                                            

                                    Petra Vrbatová                                                                                        

                                    Jiří Fousek 

                                    Radek Hubač 

 

                 Přítomni 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) Krajský úřad Pardubického kraje 
4) Změna č.1 územního plánu Rokytno 
5) Smlouva o poskytnutí dotace z Programu „AED“ 
6) 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 5, proti 0, zdržel se 0. 

Návrh byl schválen.  

Usnesení č. 1/R7/2022  
 

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

ve věci „Sdělení, dokončení stavby rodinného domu,“ oznamovatelem je Patrik Liebich, …………………………… 

…………………………………………….. Číslo jednací SEZ-3706/2022/SÚ/KBa. 

 

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

ve věci „Sdělení, dokončení stavby rodinného domu,“ oznamovateli jsou Martina Kubášková, ………………………….., 

…………………………………… a Radek Kubášek, …………………………………………………………………….. Číslo jednací SEZ-

4249/2022/SÚ/KBa. 

 

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

ve věci „Sdělení, změny vlastnických práv, prodej,“ oznamovatelem je Obec Rokytno, IČO 00274178, Rokytno 

21, 533 04. Číslo jednací SEZ-4505/2022/SÚ/KBa. 

 

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

ve věci „Oznámení o zahájení řízení o prodloužení lhůty platnosti stavebního povolení, přístavba objektu 

č.p.146, Rokytno vč. přípojky plynu,“ žadatelem je Obec Rokytno, IČO 00274178, Rokytno 21, 533 04. Číslo 

jednací SEZ-4706/2022/SÚ/KBa. 

 



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

ve věci „Územní souhlas, kabelové vedení nn, parc.č.1274/1, Drahoš-Rokytno, IV-12-2023872,“ oznamovatelem 

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

4811/2022/SÚ/KBa. 

 

8) 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 – Rodinný dům vč. 

garáže, vodovodní a kanalizační přípojka, venkovní domovní rozvody vody, splaškové kanalizace a elektro, 

systém likvidace dešťových vod, zpevněné plochy, sjezd a oplocení,“ oznamovatelem Jan Vrbata, ………….. 

………………………. Číslo jednací SEZ-4811/2022/SÚ/KBa. 

 

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

ve věci „Sdělení změny vlastnických práv, nákup,“ oznamovatelem je Obec Rokytno, IČO 00274178, Rokytno 21, 

533 04. Číslo jednací SEZ-4019/2022/SÚ/KBa. 

 

10) 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 – Rodinný dům vč. 

garáže, venkovní domovní rozvody vody, splaškové kanalizace a elektro, systém likvidace dešťových vod, sjezd, 

zpevněné plochy a oplocení,“ oznamovateli jsou MUDr. Tereza Maštalířová, ………………………………………… 

…………………………………………… a Jan Maštalíř, ……………………………………………………….. Číslo jednací SEZ-

4980/2022/SÚ/KBa. 

 

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

ve věci „Rozhodnutí – prodloužení lhůty platnosti stavebního povolení, přeložka plynu,“ žadatelem je Obec 

Rokytno, IČO 00274178, Rokytno 21, 533 04. Číslo jednací SEZ-5363/2022/SÚ/KBa. 

 

12) Rada obce bere na vědomí sdělení Magistrátu města Pardubice, odbor dopravy, oddělení speciálního stavebního 

úřadu a doprav, ve věci „Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy, ve stanovení přechodné úpravy provozu 

na pozemních komunikacích v Pardubicích,“ žadatelem je Obec Rokytno, IČO 00274178, Rokytno 21, 533 04. 

Číslo jednací SEZ-5363/2022/SÚ/KBa. 

 

13) Rada obce bere na vědomí sdělení Magistrátu města Pardubice, odbor životního prostředí, oddělení vodního 

hospodářství, ve věci „Rozhodnutí, plán opatření pro případ havárie pro středisko Dříteč – areál bioplynové 

stanice, středisko Rokytno, středisko Újezd u Sezemic,“ žadatelem je Agrokras energo, s.r.o., IČO 27780261, 

Dříteč 60, 533 05. Číslo jednací MmP 82853/2022. 

 

14) Rada obce bere na vědomí sdělení Magistrátu města Pardubic, kancelář tajemníka – právní oddělení, ve věci 

„Rozhodnutí – registrace kandidátních listin,“ pro volby do Zastupitelstva obce Rokytno konané ve dnech 

23.9.2022 a 24.9.2022. 

 

15) Rada obce bere na vědomí sdělení Magistrátu města Pardubice, odbor dopravy, oddělení silniční dopravy, 

silničního hospodářství a speciálního stavebního úřadu, ve věci „Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy, 

návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích,“ žadatelem SÚS Pardubického kraje, IČO 

00085031, Doubravice 98, 533 53 Pardubice. Číslo jednací SEZ-5363/2022/SÚ/KBa. 

 

16) Rada obce bere na vědomí sdělení Krajského úřadu Pardubického kraje, OR-oddělení územního plánování, ve 

věci „Realizace projektu - Digitálně technická mapa Pardubického kraje.“ Číslo jednací KrÚ 47411/2022. 

 

17) Rada obce bere na vědomí sdělení Krajského úřadu Pardubického kraje, OŽPZ-oddělení vodního hospodářství, 

ve věci „Rozhodnutí, povolení k provozování vodovodního řadu pro veřejnou potřebu Rokytno, Drahoš - obec,“ 

žadatelem je VAK Pce, a.s., IČO 60108631, Teplého č.p.2014, 530 02 Pardubice. Číslo jednací KrÚ 58430/2022. 



 

18) Rada obce bere na vědomí sdělení Krajského úřadu Pardubického kraje, odbor životního prostředí a 

zemědělství, ve věci „Veřejná vyhláška, Výzva, Návrh opatření obecné povahy - kormorán velký.“ Číslo jednací 

KrÚ 59269/202022/OŽPZ/Pe. 

 

19) Rada obce bere na vědomí sdělení Krajského úřadu Pardubického kraje, OŠ – oddělení organizační a vzdělávání, 

ve věci „Prodloužení 7. výzvy Operačního programu Potravinové a materiální pomoci na školní rok 2022/2023.“ 

Číslo jednací KrÚ 52363/2022. 

 

20) Rada obce bere na vědomí „Pokyny pro zpracování návrhu změny č.1 územního plánu Rokytno.“ Doporučeno na 

jednání OZ v září. 
 

21) Rada obce bere na vědomí Smlouvu o poskytnutí dotace z „Programu AED.“ Smluvními stranami jsou Pardubický 

kraj, IČO 70892822, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice a Obec Rokytno, IČO 00274178, Rokytno 21, 

533 04. Evidenční číslo smlouvy OZ/22/23480. 
 

22) Rada obce bere na vědomí „Žádost o účelovou dotaci,“ Zš a mš Rokytno, okres Pardubice, na nákup myčky 

nádobí a příslušenství a na pokládku a montáž podlahové krytiny. Doporučeno na jednání OZ v září. 

 

Různé: 

 

23) Rada obce bere na vědomí hospodaření obce Rokytno k 30.6.2022. 

 

24) Rada obce bere na vědomí, že MŠMT aktuálně vyhlásilo další výzvu na podporu adaptačních skupin pro děti 

cizince migrující z Ukrajiny. Nově vyhlášená výzva umožňuje pokračování realizace adaptačních skupin v období 

od září do prosince 2022. Dle zákona Lex Ukrajina 2 vzniká dětem s vízem o dočasné ochraně povinnost plnění 

školní docházky 90 dnů od udělení víza. Více informací na www.edu.cz/ukrajina. 

 

25) Rada obce bere na vědomí žádost Oblastní charity Pardubice o finanční dar na zajištění domácí hospicové péče. 

Doporučeno na jednání OZ v září. 

 

26) Rada obce bere na vědomí obsah Rokytenských novin, září 2022. 
 

 

                                                                                                                 Zápis zapsala: Vrbatová Petra 

http://www.edu.cz/ukrajina

