
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY OBCE ROKYTNO R8/2022 

konané dne 8.9.2022 

 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) Smlouva o poskytnutí finančního daru – Pardubický kraj 
4) Zš a Mš Rokytno, okres Pardubice 
5) Protipovodňová opatření pro obec Rokytno – administrace 
6) Smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví movité věci 
7) HZS Pardubického kraje – Protokol o kontrole 

 
                       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/R8/2022  
 

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

ve věci „Rozhodnutí, Územní rozhodnutí o dělení pozemků,“ žádost podala Obec Rokytno, IČO 00274178, 

Rokytno 21, 533 04. Číslo jednací SEZ-6091/2022/SÚ/KBa. 

 

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

hospodářství, ve věci „Výzva k účasti na kontrolní prohlídce stavby – Prodloužení vodovodu k parcele 

p.č.1113/13, v k.ú. Rokytno,“ žadatelem je na základě plné moci Arpád Molnár, ………………………………. Číslo 

jednací MmP 97181/2022. 

 

5) Rada obce bere na vědomí sdělení Magistrátu města Pardubice, stavební úřad, ve věci „Oznámení o zahájení 

řízení - odstranění stavby, “ vlastníkem je Irena Mejstříková, ……………………………………….. Číslo jednací MmP 

97677/2022. 

 

6) Rada obce bere na vědomí sdělení Magistrátu města Pardubice, odbor hlavního architekta, oddělení územního 

plánování, ve věci „Oznámení, zahájení řízení o změně č. 1 územního plánu Choteč, veřejné projednání.“ Číslo 

jednací MmP 98284/2022. 

 

 



7) Rada obce bere na vědomí sdělení Magistrátu města Pardubice, stavební úřad, ve věci „Přerušení řízení o 

odstranění stavby,“ vlastníkem je Irena Mejstříková, …………………………………….. Číslo jednací MmP 102967/2022. 

 
8) Rada obce bere na vědomí Smlouvu o poskytnutí finančního daru, z rozpočtových prostředků Pardubického 

kraje, jako ocenění za umístění v soutěži Vesnice roku 2022, ve výši 15 000,-Kč. 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 OŽPZ/22/23794. Doporučeno na jednání OZ v září. 
 

9) Zš a Mš Rokytno, okres Pardubice  

 

A.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 lednu 2022. Usnesení č.5/R1/2022. 

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

Usnesení č.2A/R8/2022 

 

B.Návrh usnesení: Rada obce schvaluje Zš a Mš Rokytno, okres Pardubice, předložený odpisový plán - Myčka 

nádobí FAGOR CO110 B DD. 

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

Usnesení č.2B/R8/2022 

 

C. Rada obce bere na vědomí hospodaření Zš a Mš Rokytno, okres Pardubice k 30.6.2022. 

D. Rada obce bere na vědomí žádost o navýšení příspěvku na provoz, na pokládku a montáž podlahových krytin   

     v základní a mateřské škole Rokytno, okres Pardubice. 

E. Rada obce bere na vědomí informace o rekonstrukci Zš a Mš Rokytno, okres Pardubice, kde bude dne  

    9.9.2022, v odpoledních hodinách, pořádán den otevřených dveří pro veřejnost. 

 

10) Rada obce bere na vědomí cenovou nabídku na zajištění služeb a činností jejichž předmětem je zajištění a 
organizace zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávku a následnou administraci v rámci projektu 
„Protipovodňová opatření pro obec Rokytno“. Doporučeno na jednání OZ v září. 
 

11) Rada obce bere na vědomí „Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví movité věci,“ dopravní prostředek – 
motorové vozidlo. Smluvními stranami jsou Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, IČO 
72050250, Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice a Obec Rokytno, IČO 00274178, Rokytno 21, 533 04. 
Doporučeno na jednání OZ v září. 
 

12) Rada obce bere na vědomí Protokoly o kontrole, kterou na obecním úřadu v Rokytně provedl Hasičský 

záchranný sbor Pardubického kraje. Jednalo se o dodržování povinností stanovených zákonem o požární 

ochraně a dále povinností vyplývajících ze souvisejících předpisů. Nebyly zjištěny nedostatky. 

Různé: 

 

13) Rada obce bere na vědomí sdělení Městského úřadu Holice, stavební úřad, ve věci „Rozhodnutí o povolení 

zvláštního užívání místní komunikace - užití části silničního pozemku pro provádění stavebních prací – 

rekonstrukce živičného krytu silnice č. III/29823 třídy.“ Číslo jednací MUHO/21257/2022. 

 

14) Rada obce bere na vědomí sdělení Městského úřadu Holice, stavební úřad, ve věci „Veřejná vyhláška, Opatření 

obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu, rekonstrukce silnice č.III/29823 průtah obce 

Hrachoviště.“ Číslo jednací MUHO/21267/2022. 

 

15) Rada obce bere na vědomí sdělení Městského úřadu Holice, stavební úřad, ve věci „Rozhodnutí, povolení úplné 

uzavírky silnice č.III/29823 na průtahu obcí Hrachoviště.“ Číslo jednací MUHO/21270/2022. 

 

 



 

 

 

16) Rada obce bere na vědomí Žádost o poskytnutí finančního daru, paní Veronice Provazníkové, Bohumileč č.p.4, 

533 04, na nákup notebooku ve výši 10 000,-Kč. Doporučeno na jednání OZ v září.  

 

17) Rada obce bere na vědomí informace o pozemcích ve vlastnictví obce Rokytno a plánované výsadbě. 

Doporučeno na jednání OZ v září. 

 

18) Rada obce bere na vědomí projektovou dokumentaci ohledně rekonstrukce dílen u obecního úřadu v Rokytně. 

Doporučeno na jednání OZ v září. 

 

19) Rada obce bere na vědomí havarijní stav plynových topidel v budově OÚ a v Hostinci U Pitrů. Na základě 

cenových nabídek je prováděna výměna stávajících plynových topidel.  

 

20) Rada obce bere na vědomí cenovou nabídku na zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele na projekt 
„Protipovodňová opatření pro obec Rokytno“. Doporučeno na jednání OZ v září. 

 

21) Rada obce bere na vědomí Žádost o autobusový spoj, možnost dopravní obsluhy školáků v zastávce 

Zástava/Rokytno. Žádost byla přeposlána na Krajský úřad Pardubického kraje, oddělení dopravní obslužnosti, 

odbor dopravy a silničního hospodářství. 

 

22) Rada obce bere na vědomí informace ohledně sběrného místa na odpady v Rokytně za školou. 

 

23) Rada obce bere na vědomí dotaz od občana ohledně silničních staveb v Rokytně, které byly přeposlány na SUS 

Pardubického kraje a ŘSD ČR. 

 

24) Kulturní komise obce Rokytno 

 

Návrh usnesení: Rada obce ruší členství členům kulturní komise ke dni 23.9.2022.  Členové kulturní komise byli 

zvoleni dne 15.11.2018 na zasedání Rady obce Rokytno. 

Rozprava: Členové kulturní komise budou nově zvoleni, na zasedání Rady obce Rokytno, po zvolení nových 

členů zastupitelstva obce Rokytno na roky 2022-2026.  

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

Návrh byl schválen.  

Usnesení č. 3/R8/2022  

 

25) Rada obce bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Rokytno. Při přezkoumání 

hospodaření územního celku nebyly zjištěny chyby a nedostatky.  

 

26) Rada obce bere na vědomí Rozpočtové opatření 7/2022. Doporučeno na jednání OZ v září. 

 

 

                                                                                                                 Zápis zapsala: Vrbatová Petra 


