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Velikonoční tvoření 
se bude konat  

v sobotu 9. dubna 2022 od 13 hodin  

v hospodě U Pitrů v  Rokytně  
 

Přijďte si vyrobit velikonoční dekoraci k oslavě jara. 
Máme pro Vás připraven materiál, zdarma i ke koupi, 
na výrobu jarních a velikonočních dekorací. 

Srdečně zveme děti i dospělé na toto sobotní odpoledne. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pouťová zábava 

se uskuteční  

v pátek  22. dubna 2022 od 20 hodin  

v hospodě U Pitrů v  Rokytně .  
 

K tanci a poslechu nám zahraje hudební skupina 
„WJEČNÁ ŽÍZEŇ“. 

 

 
 
 

 

Pozvánka na slet čarodějnic 
 

Sraz a registrace čarodějnic a čarodějů: 
 

30. 4. 2022 od 17 hodin 
 

v prostoru za rybníkem „U KACHŇÁRNY“ v Rokytně. 
 

Přijďte vybrat nej…  čarodějnici a čaroděje  
                                            - kategorie dětí a dospělých. 
Soutěže pro děti. 
 

Soutěž o nejlepší vyrobenou ROKYTENSKOU 
ČARODĚJNICI vyhlásíme před zapálením hranice. 

Po setmění bude zapálena hranice. 
K tanci a poslechu nám zahraje hudební skupina „ALIBI“. 

Občerstvení zajišťuje Myslivecký spolek Rokytno. 
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Tento víkend k nám přišlo nefalšované jarní 
počasí. Sluníčko se na nás smálo a dodávalo nám 
spousty energie. Pevně věřím že i pozitivní náladu 
a úsměv na tváři.  

Na stavbu a rekonstrukci chodníků v obci 
Rokytno jsme již připraveni. Rekonstrukce silnice 
II/298 v obci Rokytno byla plánována na březen 
2022. Člověk míní, život mění… Dne 17.2.2022 jsme 
svolali schůzku s představiteli Pardubického 
kraje, Správou a údržbou silnic Pardubického 
kraje a s Ředitelstvím silnic a dálnic 
Pardubického kraje. Předmětem jednání byla věcná, 
finanční a časová koordinace Rekonstrukce silnice 
II/298 Rokytno, Výstavba chodníků podél II/298 
a Propojení silnice D35 a I/35 Rokytno-Býšť. 
Předpoklad zahájení zadávacího řízení je duben 
2022. Stavební práce na stavbě Propojení silnice 
D35 a I/35 Rokytno-Býšť budou zahájeny po ukončení 
záchranného archeologického výzkumu a zadávacího 
řízení na dodavatele stavby, předpoklad 
červen/červenec 2022. Předpoklad zahájení staveb 
v obci Rokytno je září 2022. 

Zastupitelé obce Rokytno, po důkladném 
zvážení, na zasedání OZ dne 25.11.2021 
odhlasovali nákup pozemků a staveb, které jsou 
součástí č.p.12 v Rokytně. Dne 28.2.2022 jsme 
pozemky a stavby, které jsou součástí č.p.12, 
převzali a stali se jejich majiteli. Dne 2.3.2022 
jsme v domě č.p.12 ubytovali 12 ukrajinských 
občanů, kterým se snažíme být nápomocni. 

Společenské a kulturní akce máme naplánované 
a pevně věřím, že se v hojném počtu budeme 
scházet. Opětovně bych Vám všem chtěla poděkovat 
za Vaše kladné, ale i záporné názory, za Vaše 
upřímná slova. Upřímně Vám přeji především pevné 
zdraví a úsměv na tváři. Děkuji Vám všem, kteří 
se spolupodílíte na dění v naší obci Rokytno 
a jejich místních částí.  

                            Petra Vrbatová 
 

 

 

 

Výpis usnesení ze zasedání 

Zastupitelstva obce Rokytno 9/2021 

konaného dne 16. 12. 2021 
 

1. Obecní zastupitelstvo schvaluje program 
zasedání. 

2. OZ volí ověřovatele zápisu p. J. Richterovou 
a p. V. Blažka. 

3A. OZ revokuje usnesení č.12/8/2021 ze dne 
25.11.2021, rozpočtové opatření č. 6/2021 
k 25.11.2021. 
Daňové příjmy                      0,- Kč 
Nedaňové příjmy:                   0,- Kč 
Kapitálové příjmy:                 0,- Kč 
Dotace, transfery:                 0,- Kč 
Příjmy celkem:                     0,- Kč 
Běžné výdaje:                      0,- Kč 
Kapitálové výdaje:         8 000 000,- Kč 
Výdaje celkem:             8 000 000,- Kč 
Saldo hospodaření:         8 000 000,- Kč 
Financování: 
Přebytek hospodaření:      1 000 000,- Kč 
Úvěr:                      7 000 000,- Kč 

3B. Návrh usnesení: OZ schvaluje rozpočtové 
opatření č. 6/2021 k 16.12.2021. 
 

Daňové příjmy                192 462,- Kč 
Nedaňové příjmy:              43 973,- Kč 
Kapitálové příjmy:                 0,- Kč 
Dotace, transfery:            -1 998,- Kč 
Příjmy celkem:               234 437,- Kč 
Běžné výdaje:                234 437,- Kč 
Kapitálové výdaje:                 0,- Kč 
Výdaje celkem:               234 437,- Kč 
Saldo hospodaření:                 0,- Kč 
 

OZ pověřuje účetní obce Rokytno p. Marcelu 
Kamenickou provedením případné rozpočtové 
změny v závislosti na přijatých dotacích, 
darech, daňových výnosech a přesunu v rámci 
paragrafu a položek do 31.12.2021. 

4. OZ schvaluje „Plán účetních odpisů Obce 
Rokytno na rok 2022“. 

5. OZ schvaluje „Střednědobý výhled rozpočtu 
obce Rokytno na rok 2023-2024“. 

6A. OZ schvaluje rozpočet obce Rokytno na rok 
2022.   
Daňové příjmy:               13 344 000,- Kč 
Nedaňové příjmy:              1 718 300,- Kč 
Kapitálové příjmy:               50 000,- Kč 
Dotace, transfery:              433 700,- Kč 
PŘÍJMY CELKEM:               15 546 000,- Kč 
Běžné výdaje:                13 596 000,- Kč 
Kapitálové výdaje:            8 950 000,- Kč 
VÝDAJE CELKEM:               22 546 000,- Kč 
FINANCOVÁNÍ:                  7 000 000,- Kč 
Zapojení přebytku hospodaření  7 600 000,- Kč 
Splátky úvěrů:                 - 600 000,- Kč 

6B. OZ schvaluje rozpočet sociálního fondu obce 
Rokytno na rok 2022. 
Příděl do fondu:           150 000,-Kč.       
Výdaje fondu:              150 000,-Kč. 

6C. OZ schvaluje příspěvek na provoz na rok 2022 
pro příspěvkovou organizaci Základní škola 
a mateřská škola Rokytno, okres Pardubice: 
1 161 000,-Kč. 

7. OZ schvaluje „Dodatek č.14 ke smlouvě o dílo 
č.1150/2008 a dodatek č.13 ke smlouvě o dílo 
č. O-Rokytno/2009“, uzavřených podle §536 
a násl. zákona č.513/91 Sb. Jedná se o ceník 
prací a služeb pro kalendářní rok 2022, rozsah 
a obsah poskytovaných služeb f. SmP-Odpady 
a.s., Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Par-
dubice. Smluvními stranami jsou Obec Rokytno 
IČO 00274178, Rokytno 21, 533 04 a SmP-Odpady 
a.s., IČO 27547230, Hůrka 1803, Bílé Před-
městí, 530 12 Pardubice.  

8. OZ schvaluje „Smlouvu o využití obecního 
systému odpadového hospodářství a zajištění 
zpětného odběru elektrozařízení.“ Smluvními 
stranami jsou Obec Rokytno IČO 00274178, 
Rokytno 21, 533 04 a ELEKTROWIN a.s., IČO 
27257843, Michelská 300/60, 140 00 Praha 4. 

9. OZ schvaluje „Smlouvu o spolupráci, Rekon- 
strukce silnice II/298 Rokytno.“ Smluvními 
stranami jsou Pardubický kraj, IČO 708 92 822, 
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, 
Obec Rokytno, IČO 00274178, Rokytno 21, 533 
04 a ŘSD ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, 
140 00 Praha 4. 

10. OZ revokuje usnesení č.9/8/2021 ze dne 
25.11.2021 „Smlouvu o společném zadávání – 
Rekonstrukce silnice II/298 Rokytno.“       
Smluvními stranami byly SÚS Pardubického 

 

O čem se jednalo 

 

Slovo starostky 
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kraje, IČO 00085031, Doubravice 98, 533 53 
Pardubice, Obec Rokytno, IČO 00274178, 
Rokytno 21, 533 04 a ŘSD ČR, IČO 65993390, 
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4. 

11A. OZ schvaluje „Smlouvu o dílo – Stavební 
úpravy stávající komunikace ulice Zástava 
v místní části Zástava.“ Smluvními stranami 
jsou Ing. Tomáš Rak, IČO 74156178, Truhlářská 
264/22, 503 41 Hradec Králové a Obec Rokytno, 
IČO 00274178, Rokytno 21, 533 04. 

11B. OZ schvaluje „Smlouvu o dílo – vypracování 
projektu - Stavební úpravy stávající 
komunikace od II/298 po Rokytenský rybník a 
do místní části Nový Drahoš“. Smluvními 
stranami jsou Ing. Tomáš Rak, IČO 74156178, 
Truhlářská 264/22, 503 41 Hradec Králové a 
Obec Rokytno, IČO 00274178,Rokytno 21, 53304. 

11C. OZ schvaluje „Smlouvu o dílo – vypracování 
projektu – Stavební úpravy stávajících tří 
slepých komunikací v Rokytně.“ Smluvními 
stranami jsou Ing. Tomáš Rak, IČO 74156178, 
Truhlářská 264/22, 503 41 Hradec Králové 
a Obec Rokytno, IČO 274178,Rokytno 21, 53304. 

12. OZ schvaluje prodej pozemku p.č.1123/13 
v k.ú. Rokytno o výměře 23 m2, za cenu 2300,- 
Kč (100,-Kč/m2) manželům Šárce a Pavlovi 
Šolínovým. Správní poplatek (návrh na vklad) 
zaplatí kupující. Žádost splňuje podmínky §39 
zákona 128/2000 Sb.   
Vyvěšeno: 1.12.2021     Sejmuto: 16.12.2021 

13. OZ schvaluje „Dohodu o provedení práce.“ 
Smluvními stranami jsou Jana Richterová 
a Obec Rokytno, Rokytno č.p. 21, 533 04. 

14. OZ revokuje usnesení č. 8/3/2021 ze dne 
29.4.2021, nákup Štěpkovače NEGRI-BIO C13TN.  

 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
 

- Jednání rady za poslední období. Jednalo se 
o jednání ze dne 9.12.2021. 

- Hospodaření obce k 30.11.2021. 
- Informace ohledně nákupu staveb a pozemků 

v k.ú Rokytno: p.p.č. St. 19, jehož součástí 
je stavba - jiná stavba bez čp., p.p.č.  St. 
331, jehož součástí je stavba rodinného domu 
Rokytno č.p. 12, p.p.č.1614, p.p.č.33/1, 
p.p.č. 710/3, celkem 3345 m2 a informace 
ohledně úvěru ve výši 7 000 000,- Kč na nákup 
staveb a pozemků: p.p.č. St. 19, jehož 
součástí je stavba - jiná stavba bez čp., 
p.p.č.  St. 331, jehož součástí je stavba 
rodinného domu Rokytno č.p. 12, p.p.č.1614, 
p.p.č.33/1, p.p.č. 710/3, celkem 3345 m2. 
Kupní a úvěrová smlouva bude schválena 
na zasedání OZ v lednu 2022. 

- Jmenování ústřední inventarizační komise 
a třech dílčích inventarizačních komisí. 

- Informace od Výběrové komise řídícího orgánu 
operačního programu životního prostředí 2014-
2020, ohledně dotace na Protipovodňový 
varovný a informační systém obce Rokytno. 
Projekt obce Rokytno nebyl doporučen 
k financování, nyní zůstáváme v zásobníku 
projektů. V roce 2022 budeme opětovně podávat 
žádost na SFŽP. 

- Zprávu o činnosti kronikářky obce Rokytno 
p. Jany Richterové za rok 2020. 

- Zprávu o činnosti kronikářky obce Bohumileč 
p. Miroslavy Kučerové za rok 2020. 

- Zprávy o činnosti finančního a kontrolního 
výboru obce Rokytno za rok 2021. 

Termíny zasedání v roce 2022 
 

Rada: 13.1., 10.2., 10.3., 7.4., 12.5., 9.6. 
OZ: 27.1., 24.2., 24.3., 21.4., 26.5., 16.6. 
 

 

Výpis usnesení zasedání 

Zastupitelstva obce Rokytno 1/2022 

konaného dne 6.1.2022 
 
1. OZ schvaluje program zasedání. 
2. OZ volí ověřovatele zápisu p. H. Zbudilovou 

a p. A. Ledera. 
3A. OZ schvaluje Smlouvu o úvěru, reg.č. 

99032656430, Spolufinancování pořízení nemo-
vitosti v k.ú. Rokytno. Výše úvěru je 
7 000 000 Kč, slovy sedm miliónů Kč. 
Smluvními stranami jsou Komerční banka, a.s., 
IČO 45317054, se sídlem Na Příkopě 33 č.p.969, 
Praha 1, 114 07 a Obec Rokytno, IČO 00274178, 
Rokytno 21, 533 04. 

3B. OZ schvaluje Kupní smlouvu - nákup staveb 
a pozemků: p.p.č. st. 19, jehož součástí je 
stavba - jiná stavba bez čp., p.p.č.  st. 331, 
jehož součástí je stavba rodinného domu 
Rokytno č.p.12,p.p.č.1614, p.p.č.33/1, p.p.č. 
710/3, celkem 3345 m2. Smluvními stranami jsou 
spoluvlastnický podíl 1/3 Libuše Brtnová, 
spoluvlastnický podíl 1/3 Naděžda Chmelíková, 
spoluvlastnický podíl 1/3 Ivana Jeníková a 
Obec Rokytno, IČO 00274178,Rokytno 21, 53304. 

3C. OZ schvaluje Příkazní smlouvu - nákup staveb 
a pozemků: p.p.č. st. 19, jehož součástí je 
stavba - jiná stavba bez čp., p.p.č.  st. 331, 
jehož součástí je stavba rodinného domu 
Rokytno č.p.12,p.p.č.1614, p.p.č.33/1, p.p.č. 
710/3, celkem 3345 m2. Smluvními stranami jsou 
spoluvlastnický podíl 1/3 Libuše Brtnová, 
spoluvlastnický podíl 1/3 Naděžda Chmelíková, 
spoluvlastnický podíl 1/3 Ivana Jeníková, 
Obec Rokytno, IČO 00274178, Rokytno 21, 533 
04 a Eva Kálecká, IČO 63581795, místo 
podnikání Škrovád č.p.124, 538 21 Slatiňany. 

3D. OZ schvaluje Smlouvu o úschově u advokáta - 
nákup staveb a pozemků: p.p.č. st. 19, jehož 
součástí je stavba - jiná stavba bez čp., 
p.p.č.  st. 331, jehož součástí je stavba 
rodinného domu Rokytno č.p.12, p.p.č.1614, 
p.p.č.33/1, p.p.č. 710/3, celkem 3345 m2. 
Smluvními stranami jsou spoluvlastnický podíl 
1/3 Libuše Brtnová, spoluvlastnický podíl 1/3 
Naděžda Chmelíková, spoluvlastnický podíl 1/3 
Ivana Jeníková, Obec Rokytno, IČO 00274178, 
Rokytno 21, 533 04 a JUDr. Alena Brychtová, 
advokátka, Veverkova 1343, 500 02 Hradec 
Králové 2, zapsaná v seznamu u České 
advokátní komory v Praze pod č. 3285. 

4. OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022 
k 6. 1. 2022.    
Daňové příjmy                     0,- Kč  
Nedaňové příjmy:                  0,- Kč 
Kapitálové příjmy:                0,- Kč 
Dotace, transfery:                0,- Kč 
Příjmy celkem:                    0,- Kč 
Běžné výdaje:                     0,- Kč 
Kapitálové výdaje:        8 000 000,- Kč 
Výdaje celkem:            8 000 000,- Kč 
Saldo hospodaření:      - 8 000 000,- Kč 
Přebytek hospodaření:     1 000 000,- Kč 
Úvěr:                     7 000 000,- Kč 
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5. OZ schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního 
daru, ve výši 20 000,-Kč. Smluvními stranami 
jsou dárce Martin Lorenc, IČO 45937648, 
Hradec Králové a obdarovaný Obec Rokytno, IČO 
00274178, Rokytno 21, 533 04. 

 
 

Výpis usnesení ze zasedání 

Zastupitelstva obce Rokytno 2/2022  

konaného dne 27. 1. 2022 
 

1. OZ schvaluje program zasedání. 
2. OZ volí ověřovatele zápisu p. H. Procházkovou 

a p. R. Izáka. 
3. OZ schvaluje Smlouvu o dílo – Změna č.1 ÚP 

Rokytno. Smluvními stranami jsou Obec 
Rokytno, IČO 002 74 178, Rokytno 21, 533 04 a 
atelier „AURUM“ s.r.o., IČO 429 37 680, 
Jiráskova 21, 530 02 Pardubice. 

4. OZ schvaluje Smlouvu pro umístění Z-boxu 
a spolupráce při jeho provozování. Smluvními 
stranami jsou Obec Rokytno, IČO 002 74 178, 
Rokytno 21, 533 04 a Zásilkovna s.r.o., IČO 
28408306, Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 
Praha 9. 

5. OZ schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 
stavby č. IV-12-2023432/SOSB VB/3, název 
stavby: Rokytno p.č.348/1-17 RD-kvn, TS, knn. 
Smluvními stranami jsou Obec Rokytno IČO 002 
74 178, Rokytno 21, 533 04 a ČEZ Distribuce, 
a.s., IČO 24729035, se sídlem Děčín, Děčín 
IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02. 

6. OZ schvaluje nákup Defibrilátoru AED Heart-
Start FRx Philips s brašnou a nákup přísluš-
ného Boxu pro přístroj AED, Defibrilátor AED 
HeartStart FRx Philips. 

7. OZ volí přísedícího Okresního soudu 
v Pardubicích, pro volební období 2022-2026, 
pana Ladislava Kašpara. 

8. OZ schvaluje záměr prodeje části pozemků 
p. č.417/6, 417/7 a 525/3 vše v k.ú. 
Bohumileč, jedná se o části pozemků, které 
jsou dlouhodobě zaplocené. 

9. OZ revokuje usnesení č. 11/6/2021, ze dne 
23.9.2021, vypracování projektové dokumenta-
ce, přístavba OÚ Rokytno. 

10. OZ schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě 
o poskytování služeb pověřence pro ochranu 
osobních údajů. Smluvními stranami jsou Obec 
Rokytno IČO 00274178, Rokytno 21, 533 04 a SMS 
– služby s.r.o., IČO 06784771, se sídlem 
V Rovinách 40, 140 00 Praha 4. 

11. OZ schvaluje připojení obce Rokytno 
k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“, 
vyvěšením vlajky dne 10.3.2022 u obecního 
úřadu. 

12. OZ schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o úschově 
u advokáta. 

 
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí: 
 

- Jednání rady za poslední období. Jednalo se 
o jednání ze dne 13.1.2022. 

- Hospodaření obce k 31.12.2021. 
- Platby za odvoz odpadu v roce 2021 - 

skutečnost. 
- Úpravu rozpočtu (Rozpočtové opatření 7/2021) 

provedenou na základě pověření ze dne 

16.12.2021. Jedná se o částku 7 200,-Kč, 
náhrada rozpočtových prostředků Pardubického 
kraje. 

- Protokol o průběhu auditu plnění Smlouvy 
o zajištění zpětného odběru a využití odpadů 
z obalů. 

- Dotazy od p. Richarda Urbana, vlastníka 
pozemku p.č.686/30 v k.ú. Rokytno.  

- Stížnosti na hlučnost po spuštění úseku 
dálnice D35 Opatovice – Časy, ze dne 
19.12.2021 a Stížnost na hluk z nově 
otevřeného úseku dálnice D35 v obci Rokytno, 
která byla podána na Krajskou hygienickou 
stanici Pardubice, dne 18.1.2022. 

- Stížnosti od občanů, ohledně křižovatky 
II/298 a III/29820 Rokytno, kde je žádáno 
o bezpečné upravení zmiňované křižovatky. 

- Stížnosti od občanů, ohledně výstavby 
v Lokalitě Z27 v Rokytně. Po navážení mate-
riálu do zmíněné lokality jsou znečištěny 
a poničeny místní komunikace v obci Rokytno. 
Mimo to je ohrožen majetek občanů v blízkosti 
zmiňované stavby. Starostka se sejde 
s investorem stavby a projedná s ním stíž- 
nosti občanů. 

 
 

Výpis usnesení ze zasedání 

Zastupitelstva obce Rokytno 3/2022  

konaného dne 24. 2. 2022 
 

1. OZ schvaluje program zasedání. 
2. OZ volí ověřovatele zápisu p. M. Kamenického 

a p. J. Fouska. 
3. OZ schvaluje „Plán činnosti kontrolního 

a finančního výboru obce Rokytno na rok 
2022.“ 

4. OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2022 
k 24.2.2022.    
Daňové příjmy                     0,- Kč  
Nedaňové příjmy:                  0,- Kč  
Kapitálové příjmy:                0,- Kč   
Dotace, transfery:                0,- Kč 
Příjmy celkem:                    0,- Kč   
Běžné výdaje:               605 000,- Kč 
Kapitálové výdaje:           55 000,- Kč 
Výdaje celkem:              660 000,- Kč 
Saldo hospodaření:        - 660 000,- Kč 
Financování: 
Přebytek hospodaření z předcházejících let 
                          660 000,- Kč 

5A. OZ vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí 
zápůjčky z Fondu obnovy domů a bytů v roce 
2022, dle Pravidel pro tvorbu a čerpání fondu 
obnovy domů a bytů. 

5B. OZ schvaluje Pravidla pro tvorbu a čerpání 
fondu obnovy domů a bytů pro rok 2022, kde je 
horní hranice zápůjčky, na jednotlivý titul, 
stanovena na částku 100 000,- Kč. 

6. OZ schvaluje záměr, Rekonstrukce dosavadního 
osvětlení ve školních třídách v Zš a mš 
Rokytno, okres Pardubice.  

7. OZ schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného bře-
mene služebnosti č.IV-12-2019707/VB/1, 
Rokytno, p.č.141/3 - 16 RD - knn.“ Smluvními 
stranami jsou ČEZ Distribuce a.s., IČO 
247290035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Pod-
mokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín a Obec 
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Rokytno, IČO 00274178, Rokytno č.p.21, 533 04 
Sezemice.  

8. OZ schvaluje Smlouvu o společném zadávání – 
Rekonstrukce silnice II/298 Rokytno.“ Smluv-
ními stranami jsou SÚS Pardubického kraje, 
IČO 00085031, Doubravice 98, 533 53 Pardubice 
a Obec Rokytno, IČO 00274178, Rokytno 21, 
533 04. Č.j. zadavatele č.1: SSPK/327/1073/ 
OST/20/2021. 

9. OZ schvaluje záměr, Vypracování cenové 
nabídky na fasádu domu č.p.146 v Rokytně.  

10. OZ schvaluje Darovací smlouvu, Bohumileč - 
vodovod pro výstavbu RD, tvořící vodovod 
pro veřejnou potřebu, umístěn na pozemcích 
p.č. 808/1, 36/17 a 26/20 vše v k.ú. 
Bohumileč. Dárcem je Patrik Nespěšný  
a obdarovaný Obec Rokytno, IČO 00274178, 
Rokytno 21, 533 04. 

11. OZ schvaluje Dohodu vlastníků provozně 
souvisejících vodovodů. Smluvními stranami 
jsou Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., 
IČO 60108631, Teplého 2014, 530 02 Pardubice, 
Zelené Předměstí a Obec Rokytno, IČO 
00274178, Rokytno 21, 533 04.  

12. OZ schvaluje Smlouvu o pachtu a provozování 
vodovodu. Smluvními stranami jsou Vodovody 
a kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631, 
Teplého 2014, 530 02 Pardubice, Zelené 
Předměstí a Obec Rokytno, IČO 00274178, 
Rokytno 21, 533 04.  

13. OZ schvaluje prodej části pozemku p.č.417/10 
v k.ú. Bohumileč o výměře 13 m2, za cenu 
1300,- Kč (100,-Kč/m2) a prodej části pozemku 
st.84/10 v k.ú. Bohumileč o výměře 3 m2, 
za cenu 1500,- Kč (500,-Kč/m2) paní Janě 
Švidrnochové. Správní poplatek (návrh 
na vklad) zaplatí kupující.  Žádost splňuje 
podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb. 
Vyvěšeno: 8. 2. 2022    Sejmuto: 25. 2. 2022 

14. OZ schvaluje položení zatravňovací dlažby 
na části pozemků p.č.36/26, 36/27, 36/11, 
36/31 a 36/12 vše v k.ú. Bohumileč. 
Zatravňovací dlažba bude položena   maximálně 
ve vzdálenosti 10 metrů od hranice plotu 
č.p.21, směrem k silnici a bude rozebíratelná 
z důvodu potřebného přístupu k inženýrským 
sítím. Zatravňovací zámkovou dlažbu 
a položení zatravňovací   dlažby bude 
financovat vlastník nemovitosti č.p.21 
Bohumileč, p. Yarynych Oleksandr. 

15. OZ schvaluje Pojistnou smlouvu, Pojištění 
podnikatele a právnických osob číslo 
4385353496. Smluvními stranami jsou Generali 
Česká pojišťovna a.s., IČO 45272956, Spálená 
75/16, Nové Město, 1100 Praha 1 a Obec 
Rokytno, IČO 00274178, Rokytno 21, 533 04.  

16. OZ schvaluje Smlouvo o dílo na Výstavbu 
chodníků podél II/298   v centrální části obce 
Rokytno, která bude součástí výběrového 
řízení o společném zadávání - Rekonstrukce 
silnice II/298 Rokytno.“  

17. OZ schvaluje Smlouvu o nájmu pozemků. 
Smluvními stranami jsou Anna Plechačová 
a Obec Rokytno, IČO 00274178, Rokytno 21, 533 
04. 

18. OZ schvaluje „Smlouvu o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 
stavby č. IV-12-2023326/VB/01- Rokytno, 
 
 

Bohumileč p.č.316/10-knn.“ Smluvními stranami 
jsou ČEZ Distribuce, a.s., IČO. 247290035, se 
sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 
874/8, 405 02 Děčín a Obec Rokytno, IČO. 
00274178, Rokytno č.p.21, 533 04 Sezemice.   

19. OZ schvaluje „Smlouvu o budoucí smlouvě o zří-
zení věcného břemene a dohodu o umístění 
stavby, Rokytno, Drahoš, p.č.1274/1, rozš. 
knn.“ Smluvními stranami jsou ČEZ Distribuce, 
a.s., IČO. 247290035, se sídlem Děčín, Děčín 
IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín a 
Obec Rokytno, IČO 00274178, Rokytno č.p.21, 
533 04 Sezemice.  

20. OZ schvaluje „Smlouvu o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 
stavby, č. 13397/IV-12-2023446/Rokytno 
p.č.389/1- 7RD,VO-knn.“ Smluvními stranami 
jsou ČEZ Distribuce, a.s., IČO. 247290035, se 
sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 
874/8, 405 02 Děčín a Obec Rokytno, IČO 
00274178, Rokytno č.p.21, 533 04 Sezemice.  

21. OZ schvaluje záměr, směnu pozemku p.č.1249/5 
v k.ú. Rokytno, vlastníkem je Obec Rokytno, 
Rokytno 21, 533 04 za část pozemku p.č.1249/6 
v k.ú. Rokytno, vlastníkem je Kopecký 
Slavomír. Na pozemku p.č. 1249/6 v k.ú. 
Rokytno bude vyměřena příjezdová cesta 
k pozemku p.č. 1249/14 v k.ú. Rokytno.  

22. OZ neschvaluje Cenovou nabídku na odbornou 
spolupráci při posouzení stávajícího stavu 
veřejného osvětlení. 

 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí: 
 

- Jednání rady za poslední období. Jednalo se 
o jednání ze dne 15.2.2022. 

- Výkaz hodin Městské policie Sezemice za IV. 
čtvrtletí roku 2021. 

- Že nebyla dodána Cenová nabídka na dodávku 
elektřiny a plynu. Z důvodu propuknutí války 
na Ukrajině nám nebude cenová nabídka 
poskytnuta. V tuto chvíli nám nikdo žádnou 
nabídku nedá. Ceny na burze jsou kolísavé.  

- Stížnosti občanů ohledně parkování kamiónů 
na pozemcích p.č.864/1, 864/15 a 864/2 vše 
v k.ú. Rokytno. Po dohodě s vlastníky pozemků 
obec Rokytno zamezila parkování a průjezd 
větších automobilů. 

- Že z důvodu nízké kapacity vodovodního 
potrubí PE2 nedoporučují Vodovody 
a kanalizace Pardubice, a.s., v Drahoši 
stavět další RD, protože nejsou schopni 
zaručit dodávky pitné vody dle normy. Bylo by 
vhodné zkapacitnit vodovod na dimenzi min. DN 
80 a případně řešit další možné zokruhování 
vodovodní sítě.  

- Žádost občanů Drahoše, ohledně vyčištění 
okolí rybníčku v Drahoši, pozemek p.č.1260 
v k.ú. Rokytno. Zaměstnanci obce Rokytno 
průběžně provedou udržovací práce. Bude   
vysázena zeleň. 

- Plánovanou výsadbu podél dálnice D35, 
z důvodu snížení hluku. V rámci pozemkových 
úprav budou vymezeny pozemky k výsadbě. 
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Obec Rokytno má zřízen „Fond obnovy domů 
a bytů“, ze kterého poskytuje zápůjčky     
na opravy a modernizaci bytů a domů v Rokytně. 
    

V ROCE 2022 SE ŽÁDOSTI PODÁVAJÍ NA ZÁKLADĚ 
VYHLÁŠENÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OD 1.3.2022 
DO 8.6.2022. 
 

Na základě výsledků výběrového řízení schválí 
zastupitelstvo obce smlouvu o zápůjčce, poté je 
podepsána smlouva (2 ručitelé). 
Zápůjčka má splatnost 3 roky a roční úrok je 4 %, 
splácí se rovnoměrně měsíčními splátkami. 
Peníze se čerpají do konce kalendářního roku 
a splácet se začíná v lednu roku následujícího. 
Poplatky za schválení a vedení nejsou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z fondu se poskytují zápůjčky na tyto účely: 

Název / účel Horní hranice  

Obnova střechy (krytina i konstrukce) 100 000 Kč 

Instalace topení včetně kotle ÚT 100 000 Kč 

Výměna oken a vchodových dveří 100 000 Kč 

Izolace domu proti spodní vodě 100 000 Kč 

Obnova fasády domu, včetně plechování 100 000 Kč 

Zateplení obvodového pláště domu 100 000 Kč 

Vybudování nebo rekonstrukce WC, 
koupelny, sprchového koutu 

100 000 Kč 

 

Fond obnovy domů a bytů 
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Opětovně prosíme naše spoluobčany, aby uvážlivě 
třídili odpad do kontejneru na plast a papír. Jak 
plastový, tak papírový obsah sešlapujte, ať 
kontejnery neplníme vzduchem. Do kontejnerů 
vhazujte pouze odpad, na který je kontejner určen. 
Opakovaně se nám stává, že v kontejneru máme 
komunální odpad i s iniciály majitele odpadu. 
Prosíme naše spoluobčany, aby nepohazovali 
odpadky na dětském hřišti. Každé dětské hřiště má 
ve svém areálu odpadkový koš. 
 

I NAŠE ODPADY JSOU VIZITKOU NÁS VŠECH!!! 
 

                              Petra Vrbatová 
 
 
 
 
 

V obci se uskuteční sběr nebezpečných odpadů 
v těchto dnech 

      v pondělí   25. 4.2022 

 a    v pondělí   17.10.2022 
 

Zastávky v jednotlivých obcích: 
 

Zástava   příjezd 15,45 hod.  odjezd 16,00 hod. 

Stanoviště u kontejnerů na sklo a plasty. 
 

Bohumileč příjezd 16,05 hod.  odjezd 16,20 hod.  

Stanoviště před hostincem. 
 

Rokytno   příjezd 16,25 hod.  odjezd 16,55 hod. 

Stanoviště za obecním úřadem. 
 

Drahoš    příjezd 17,00 hod   odjezd 17,15 hod. 

Stanoviště u kontejnerů na sklo a plasty. 
 

Sbírané druhy nebezpečných odpadů: 

autobaterie, nerozbité zářivky, vyjeté oleje, 
olejové filtry, baterie, zbytky nátěrových hmot, 
léky, teploměry. 
 

NEBEZPEČNÝ ODPAD SE NESMÍ DÁVAT NA MÍSTA SVOZU, 
ALE MUSÍ SE OSOBNĚ ODEVZDÁVAT PŘÍMO OBSLUZE 
AUTA, KTERÁ ODPAD ODVÁŽÍ!!! 
 

 
 

Pneumatiky se nesbírají!! 
Pneumatiky lze odevzdat ve sběrných místech firmy 
Eltma, která jako autorizovaný kolektivní systém 
organizuje svoz a likvidaci pneumatik. 
Více: https://www.eltma.cz/  

 
 
 

 

 

 
Kontejnery na velkoobjemný odpad budou přistaveny 
v obci Rokytno  
     ve čtvrtek  28. 4.2022 od 8 do 20 hodin 
   a ve čtvrtek  20.10.2022 od 8 do 20 hodin. 
 

Stanoviště kontejnerů: 

- v Rokytně je za základní školou. 
- v Bohumilči je u hospody. 

Do kontejnerů na velkoobjemný odpad patří pouze 
odpad, který se svým rozměrem nevejde 
do popelnice, např.  starý nábytek, koberce, 
podlahové krytiny (PVC, lino). 

Do kontejneru nepatří odpad, který se svým 
rozměrem vejde do popelnice, elektroodpad, 
nebezpečný odpad, pneumatiky a stavební materiál 
(cihly, trubky, obaly od materiálu apod.).  
 

 

.  

 

 
 

Místní poplatky se platí 
      od 1.2.2022 do 30.6.2022. 
 

Poplatek lze zaplatit takto: 
1. hotově v kanceláři Obecního úřadu 

v Rokytně v úředních hodinách: 
Po, St 7-12, 13-16 

Pá 7-12 
2. bezhotovostním bankovním převodem 
3. poštovní poukázkou typu A (hotovost – 

účet) 
 

Majitelem účtu je Obec Rokytno. 
Účet je vedený u KB v Pardubicích. 
Číslo účtu 43-3686410277/0100 
 

Při převodu na účet je třeba jako variabilní    
symbol uvést číslo popisné domu, případně         
do textu jméno poplatníka. 
 

Složenky na poplatky nebudou zasílány. Každý 
má dle zákona zaplatit poplatek bez vyzvání. 
 

Dále si můžete po celý rok zakoupit 
na obecním úřadu pytel na vývoz komunálního 
odpadu za poplatek 80 Kč.  
   

  Známka na popelnici, dle objednané 
kapacity, bude k vyzvednutí na Obecním úřadu 
v Rokytně. V případě zaplacení poplatku na 
účet si lze domluvit převzetí známky 
telefonicky nebo emailem. 
 

Popelnice se známkami na rok 2021 budou 
vyváženy do 30.6.2022. Od 1.7.2022 musí být 
popelnice označeny známkou na rok 2022. 
 

Žádáme majitele všech nemovitostí v obci 
Rokytno, kteří tak dosud neučinili, o vyplnění 

„OHLÁŠENÍ PLÁTCE POPLATKU“ a jeho odevzdání 
do 31.3.2022 na Obecním úřadu v Rokytně nebo 
do schránek obce Rokytno v jednotlivých 
místních částech Rokytna. 
 

Vše o poplatcích je uvedeno na našich 
stránkách www.rokytno.eu 

 

Velkoobjemný odpad  

 
 

Svoz nebezpečných odpadů 

 

Likvidace odpadů v roce 2021 

Kontejnery Rokytno 

Poplatek za popelnice a psy  

https://www.eltma.cz/
http://www.rokytno.eu/
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Honební společenstvo „ROKYTNO“ 

se sídlem v Rokytně 
 

POZVÁNKA 
 

na jednání valné hromady „Honebního 

společenstva Rokytno“ se sídlem v Rokytně, které 

se bude konat dne 26.dubna 2022 (den úterý) 

v restauraci „U Pitrů v Rokytně“ se zahájením 

v 18 hodin. 

 

Program: 

1)  Zahájení valné hromady. 

(Informace o činnosti honebního společenstva 

od předcházející valné hromady konané dne 

24.srpna 2012 do konání dnešní valné hromady) 

2) Volba předsedajícího. 

3) Přednesení návrhu a schválení členů, kteří budou 

zajišťovat prezentaci účastníků valné hromady.  

4) Přednesení a schválení programu valné hro-

mady. 
5) Přednesení návrhu a schválení členů mandátové 

komise. 

6) Zpráva mandátové komise. 
7) Přednesení návrhu a schválení členů návrhové 

a volební komise. 

8) Přednesení návrhu a schválení zapisovatele.  

9) Přednesení a schválení (skrutátorů) sčítačů 

na valné hromadě.  

10) Přednesení a schválení jednacího, hlasovacího 

a volebního řádu valné hromady. 
11) Přednesení návrhu a schválení tříčlenného vý-

boru Honebního společenstva „Rokytno“, a to 

honebního starosty, honebního místostarosty 

a pokladníka. 
12) Přednesení návrhu a schválení tříčlenného vý-

boru kontrolní a revizní komise Honebního spo-

lečenstva „Rokytno“, a to předsedy a dvou členů 

kontrolní a revizní komise honebního společen-

stva. 

13) Přednesení návrhu k doplnění a schválení změn 

stanov Honebního společenstva Rokytno se síd-

lem v Rokytně ze dne 21.12.1992, 24.8.2012 v úpl-

ném znění stanov 4.12.2003 a to:  

 
Čl. 6. Jednání valné hromady  

–  doplnění o body  

9. Valná hromada stanovuje max. výši nájemného 
za pozemky, na kterých je prováděn výkon 

právo myslivosti (honební pozemky), ve výši  

5,- Kč (pět korun českých) za každý ucelený 
hektar. 

10. O úhradu nájemného požádá vlastník nebo jeho 

zmocněnec písemně Honební společenstvo 

Rokytno se sídlem v Rokytně k rukám starosty 

 

 

Honebního společenstva Rokytno se sídlem 
v Rokytně. K žádosti o úhradu nájemného do-

loží žadatel případnou plnou moc, prokázání 

vlastnictví k pozemku, za který žádá nájemné 
a číslo účtu, na který bude finanční částka 

po schválení výborem HS uhrazena. 

 

Čl.8 Honební výbor   

- Nové znění článku č. 1 

Honební společenstvo je povinno zvolit honební 

výbor, který tvoří honební starosta, honební 
místostarosta, pokladník a tříčlenná kontrolní 

a revizní komise (předseda a dva členové kontrolní 

a revizní komise). 
 

Čl.9.Vvyužítí honitby  

- Nové znění článku čl. 4 

Pokud honební společenstvo rozhodne o pronájmu 
honitby, přihlédne k přednosti umožnit přednostně 

před dalšími užívání stávající honitby stávajícímu 

uživateli (tj. mysliveckému sdružení, 
mysliveckému spolku). 

 

Doplnění o čl. 6  

Nájemce ručí Honebnímu společenstvu Rokytno se 
sídlem v Rokytně za veškeré vzniklé škody vzniklé 

na pozemcích, na kterých je v rámci výměry 

Honebního společenstva Rokytno se sídlem 
v Rokytně provozován výkon práva myslivosti a to 

v celém rozsahu.  

 
Čl.12.Kontrolní a revizní činnost   

- Nové znění článku čl. 1 

Kontrolní a revizní činnost bude vykonávat řádně 

zvolená revizní komise ve složení předsedy a dvou 
členů. 

 

14) Schválení „Pachtovní smlouvy“ o pachtu 

honitby „Mysliveckému spolku Rokytno“, 

IČO 601 56 741. 

15) Diskuse. 

16) Seznámení valné hromady s celkovým usnese-

ním z valné hromady. 

17) Závěr.  

 
Informace: 

(Valná hromada může být zahájena, pokud v plánovanou 

hodinu bude přítomna nadpoloviční většina členů 
Honebního společenstva Rokytno se sídlem v Rokytně - 

dále jen VH. Celkem VH má k dispozici 962 hlasů.) 

 

- K jednotlivým bodům schváleného programu bude 
valnou hromadou přijímáno samostatné usnesení a to 

veřejně. 

 
Místostarosta Honebního společenstva „Rokytno“ se 

sídlem v Rokytně 

Miroslav Klouček 

     

                         Pozvánka 
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Poučení: 

 
a) Člen honebního společenstva může udělit k zastupo-

vání na valné hromadě jmenovitou plnou moc jiné 
osobě. Ve sporných případech při prezentaci může být 

každý účastník valné hromady vyzván, aby důvěryhod-

ným způsobem prokázal vlastnické právo k nemovitosti 

(pozemku), které jsou uváděny v seznamu Honebního 
společenstva „Rokytno“ se sídlem v Rokytně. 

b) Ve smyslu § 22 odst.4 zákona o myslivosti se v tomto 

případě neúčasti potřebného počtu hlasů (nadpoloviční 
většina hlasů dle výměr) se valná hromada honebního 

společenstva platně může usnášet při projednávání 

bodů programu 2 – 15 po uplynutí jedné hodiny od sta-
noveného počátku řádné valné hromady za jakéhoko-

liv počtu hlasů přítomných členů. 

c) Návrhy na kandidáty pro volby do orgánů Honebního 

společenstva „Rokytno“ se sídlem v Rokytně lze zaslat 
honebnímu místostarostovi na adresu Miroslav Klou-

ček, Bohumileč čp. 51, 533 04 Sezemice nejpozději 7 

kalendářních dnů před konáním valné hromady. Návrh 
musí obsahovat jméno příjmení, datum narození, byd-

liště, vzdělání (všeobecné a myslivecké), stručný popis 

dosavadní praxe v honebním společenstvu, předpo-

klady pro vykonávanou funkci a souhlas navrhované 
osoby s kandidaturou, jinak bude kandidátka z projed-

návání vyřazena. 

d) Volební a jednací řád valné hromady Honebního spo-
lečenstva „Rokytno“ se sídlem v Rokytně bude k dis-

pozici jednu hodinu před zahájením valné hromady 

v místě prezence. 
e) Projednávání záležitostí, které nejsou uvedeny na této 

pozvánce, lze projednávat pouze se souhlasem přítom-

ných členů honebního společenstva. 

f) Zákon č.449/2001 Sb. § 26 ukládá spoluvlastníkům 
honebních pozemků: 

- buďto se dohodnout, kdo ze spoluvlastníků bude vy-

konávat práva člena honebního společenstva (tzn. 
zejména účastnit se jednání valné hromady honebního 

společenstva a hlasovat) 

- nebo si „určit společného zmocněnce“. 
g) K projednávaným bodům bude přijímáno samostatné 

usnesení, které bude sumarizováno v bodě 15 pro-

gramu valné hromady. 

h) Návrh „Pachtovní smlouvy“ o nájmu honitby bude 
k dispozici k nahlédnutí jednu hodinu před konáním 

řádné valné hromady u prezence.  

 
Místostarosta Honebního společenstva „Rokytno“ se 

sídlem v Rokytně  

Miroslav Klouček 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Návrh kandidátky do výboru Honebního 

společenstva „Rokytno“ se sídlem 

v Rokytně 

 
která bude projednávaná a schvalována na valné 
hromadě, která se bude konat dne 26.dubna 2022 (úterý) 

v restauračním zařízení „U Pitrů“ v Rokytně. 

 

starosta Honebního společenstva “Rokytno“ 

se sídlem v Rokytně: 

místostarosta Honebního společenstva „Rokytno“ se 

sídlem v Rokytně: 
pokladník Honebního společenstva „Rokytno“ 

se sídlem v Rokytně:  

předseda kontrolní a revizní komise Honebního 

společenstva “Rokytno“ se sídlem v Rokytně: 

člen kontrolní a revizní komise Honebního 

společenstva“ Rokytno“ se sídlem v Rokytně: 

člen kontrolní a revizní komise Honebního 

společenstva „Rokytno“ se sídlem v Rokytně: 

 

Místostarosta Honebního společenstva „Rokytno“ se 
sídlem v Rokytně 

Miroslav Klouček 

 

 

Jednací a hlasovací řád 

valné hromady konané 

dne 26.dubna 2022 v Rokytně 
 

Tento řád vychází z dosavadních stanov honebního 
společenstva a z ustanovení § 22 zákona č. 449/2001 

Sb., o myslivosti. Hlasovací právo na valné hromadě 

přísluší pouze členům honebního společenstva, kteří 
přitom mohou být zastoupeni zmocněncem. 

Při rozhodování hlasováním schváleného programu, 

tedy následně o dalších věcech, přísluší členovi jeden 
hlas za každý, i započatý hektar výměry honebního 

pozemku, který v honitbě vlastní. 

1. Členové honebního společenstva se prokazují po-

zvánkou nebo osobním dokladem, vylučujícím po-
chybnost, zmocněnci navíc platně udělenou plnou 

mocí. 

2. Jednání se řídí programem schváleným valnou hro-
madou. 

3. Jednání valné hromady řídí na úvod místostarosta 

společenstva a následně zvolený předsedající člen 
honebního společenstva. 

4. Přítomnost (účast) členů honebního společenstva 

a jejich hlasů (mandát valné hromady) ověřuje zvo-

lená mandátová komise dle prezenční listiny. 
5. O zařazení dalšího bodu programu na jednání roz-

hodují souhlasem přítomní členové honebního spo-

lečenstva. 
6. O návrzích se hlasuje veřejně. 
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7. Tajný způsob hlasování se užije v tom případě, jest-

liže se na tomto způsobu usnese nadpoloviční vět-
šina všech přítomných hlasů. 

8. Výsledky hlasování zajišťují zvolení sčítači hlasů 

(skrutátoři) a výsledky vyhlašuje předseda volební 
a návrhové komise  

9. Po každém hlasování předsedající oznámí, zda byl 

nebo nebyl předložený návrh přijat a kolika hlasy. 
Výsledek zaznamenává do své zprávy zvolená vo-

lební komise. 

10. Návrh na usnesení valné hromady připravuje 

a přednáší předseda volební a návrhové komise. 
11. O rozhodnutích valné hromady zvolený zapisovatel 

pořizuje zápis, obsahují průběh jednání, a podpisuje 

ho společně s honebním starostou. 
 

Místostarosta „Honebního společenstva Rokytno se 

sídlem v Rokytně 
Miroslav Klouček   

 

 

Volební řád 

valné hromady konané 

dne 26.dubna 2022 v Rokytně 
 

Volba organizačního zajištění valné hromady: 

Návrhy na předsedajícího, sčítače hlasů, mandátovou 
a volební komisi podává valné hromadě pověřený člen 

honebního společenstva. Na jeho výzvu mohou 

přítomní členové honebního společenstva navrhnout 
doplnění nebo změny. O všech návrzích se hlasuje 

jednotlivě dle dosavadních stanov honebního 

společenstva, ke schválení je třeba zřetelné a 

přesvědčivé většiny hlasů, neboť dosud není 
k dispozici přesné zjištění mandátové komise. 

Mandátová komise posoudí mandát valné hromady: 

• mandát dle nového zákona o myslivosti, kdy pří-

sluší členovi honebního společenstva jeden hlas 
za každý, i započatý hektar výměry honebního 

pozemku, který v honitbě vlastní, který je nutný 

k rozhodování o nových stanovách, a pro celé ná-
sledující jednání valné hromady. 

 

Navrhování a představení kandidátů do orgánů 

honebního společenstva: 

Návrhy kandidátů na funkci honebního starosty, 

místostarosty a členů výboru se podávají nejpozději 

sedm dní před konáním valné hromady, a to písemně 
honebnímu místostarostovi (starostovi). Návrh musí 

obsahovat jméno a příjmení, datum narození, bydliště, 

vzdělání (všeobecné a myslivecké) a souhlas 

navrhované osoby s kandidaturou. Součástí návrhu je 
i stručný popis dosavadní praxe v honebním 

společenstvu a předpoklady pro vykonávanou funkci. 

Návrhy, které nesplňují výše uvedené podmínky, 
výbor honebního společenstva odloží a seznámí se 

svým rozhodnutím přítomné členy honebního 

společenstva. 
 

 

Předsedající přečte přítomným členům všechny došlé 

návrhy. Oznámí, kolik a které kandidátky byly 
odloženy, včetně uvedení důvodů. Navrhovaný 

kandidát musí být na jednání valné hromady přítomen, 

jinak se jeho kandidátka odloží. 
 

Volba orgánů honebního společenstva: 

1. Volí se po funkcích. Předsedající nejprve uvede 
funkci a jmenovitě kandidáty na ni. 

2. Pořadí kandidátů pro hlasování je určeno abeced-

ním seznamem dle jejich příjmení. 

3. Kandidát může svou kandidaturu vzít zpět ještě 
před začátkem hlasování o jeho osobě. 

4. Hlasování je veřejné, pokud valná hromada ne-

rozhodne nadpoloviční většinou přítomných 
hlasů o hlasování tajném. 

5. Do volených orgánů jsou zvoleni kandidáti, kteří 

získali nejvíce hlasů. 
6. Pokud získá několik kandidátů na jednu funkci 

stejný počet hlasů, opakuje se znovu volba jenom 

pro tyto kandidáty do doby, až jeden z nich získá 

nejvíce hlasů. 
 

Technické zajištění voleb u prezence (jednu hodinu 

před zahájením valné hromady): 
1. Prezenční listina členů honebního společenstva a 

jejich zástupců. 

2. Hlasovací lístky pro každého člena (zástupce) 

s uvedením počtu hlasů. 
3. Stanovy honebního společenstva. 

4. Jednací a hlasovací a volební řád. 

 
Jednací a hlasovací řád, volební řád a návrh úpravy 

stávajících stanov jsou po celou dobu konání valné 

hromady k dispozici přítomným členům. 
                   

Místostarosta Honebního společenstva „Rokytno          

se sídlem v Rokytně                                                                                  

     Miroslav Klouček   
 

 

 

 

 
 
 
 
Myslivecký spolek Rokytno prosí chovatele psů, 
aby nepouštěli své svěřence v polních a lesních 
prostorách na volno. 
Na příkopech a vodotečích hnízdí ptáci a ukrývá 
se zvěř s mláďaty.  
Mějte, prosím, ohled k přírodě a jejím 
obyvatelům. 
                             Ing. Ivo Minařík 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

                                                    Prosba 
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Obec Rokytno, místní část Bohumileč, hledá svého 
kronikáře, který by vedl obecní kroniku. Tato 
funkce je pro nás velmi důležitá. Obracím se proto 
na Vás občany, zda nemáte třeba nějaký vhodný tip 
nebo zájem vy osobně. 
                             Petra Vrbatová 

 

 

 

 

 
Prosíme všechny, kdo chtějí dát příspěvek 
do Rokytenských novin –  ČERVEN 2022, aby ho 
zaslali na adresu urad@rokytno.eu  nebo dali 
osobně do obecní schránky či na úřad nejpozději 
do 26.5.2022. 

V novinách lze uveřejnit zdarma i soukromou 
inzerci.                 Marcela Kamenická  

 

 

 

 

 
 

Kulturní komise hledá dobrovolnice, které by 
chtěly pomoci s organizací kulturních akcí v obci 
Rokytno. 
Přihlásit se můžete na Obecním úřadu v Rokytně 
nebo přímo mně. 

                  Hedvika Zbudilová 
předsedkyně kulturní komise 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bohumilečský rybník 

 

 

 

 

 
Dne 8.1.2022 proběhla v obci Rokytno tříkrálová 
sbírka, kdy se do sedmi pokladniček vybralo 
25 887 Kč.  
Velké poděkování patří nejenom dárcům, ale 
především koledníkům, neboť najít takové 
dobrovolníky není vůbec jednoduché. Děkujeme 
Petrijane Lederové, Elišce Šlemrové, Dagmar 
Lankašové, Petře Markovics, Filipu Brejchovi, 
Lucii Kačenové, Renatě Řádkové, Štěpánce 
Polákové a samozřejmě také dětským koledníkům. 

Další informace o sbírce najdete na: 
https://pardubice.charita.cz/trikralova-sbirka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hledáme BOHUMILEČSKÉHO 
KRONIKÁŘE 

Rokytenské noviny 

Tříkrálová sbírka 

Hledáme dobrovolníky 

mailto:urad@rokytno.eu
https://pardubice.charita.cz/trikralova-sbirka
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Další plánované akce nemají ještě termíny konání, 
proto je nezveřejňujeme. 
 

Konání akcí závisí na rozhodnutí Vlády ČR, 
ohledně onemocnění Covid-19 a dalších 

okolnostech 

 
 
 
 
 

 
Koncem roku 2021 jsme soutěžili o nejhezčí 
vánoční dekoraci. Děkujeme za krásné výrobky, 
které jste vyrobili. Vánoční dekorace jsou 
vystaveny v domě č.p.146 v Rokytně – Výstava 
autíček. 

Petra Vrbatová 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Soutěžní výrobek 

 
 
 
 

 

 

Dne 14.3.2022 jsme v knihovně zahájili čtení 
pro děti - Pojďte s námi do pohádky. Pondělní 
podvečer jsme si četli Pohádku O Popelce. 
Justinka Poláková a Sebastian Markovics byli 
vzornými posluchači. Těším se na další čtení 
a pevně věřím, že se nás příště sejde více. 
                           Petra Vrbatová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvízování v Rokytně jsme zahájili 23.1.2020. 
Dne 29.3.2022 od 18.00 hod. se opět sejdeme 
v Hostinci U Pitrů v Rokytně a otestujeme si 
své znalosti. Přijďte mezi nás. 
 
Téma: ZÁZRAKY PŘÍRODY 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Obec Rokytno vyhlašuje soutěž o nejlepší 
ROKYTENSKOU ČARODĚJNICI. Uplatněte svoji 
fantazii a kreativitu a vytvořte vlastní 
originální čarodějnici z libovolného materiálu 
tradiční i netradiční technikou. Do této 
soutěže se mohou zapojit jak jednotlivci, tak 
i kolektivy (děti i dospělí). Výrobky označené 
jménem, věkem u dětí, adresou a kontaktem 
odevzdejte v úředních hodinách na Obecním 
úřadu v Rokytně. 
 

Uzávěrka soutěže je 27.4.2021. 
 

Nejlepší výrobky ROKYTENSKÝCH ČARODĚJNIC 
vyhlásíme dne 30.4.2022 u Kachňárny na Sletu 
čarodějnic. 

 
 

29.3.2022   Rokytno: Vědomostní kvíz 
9.4.2022  

 
 Rokytno: Velikonoční tvoření 

10.4.2022  
 

Rokytno: Rokytenská míle 
22.4.2022   Pouťová zábava v Rokytně 
25.4.2022  

 
Sběr nebezpečného odpadu 

28.4.2022  
 

Sběr velkoobjemného odpadu 
30.4.2022   Rokytno: Čarodějnice  
30.4.2022   Bohumileč: Čarodějnice 

3.6.2022 
  Rokytno: Buřtování     

s Františkem Nedvědem 
11.6.2022   

 

Dětský den v Rokytně 
11.6.2022  Oslavy hasičů v Rokytně 
20.8.2022   Zástavské posvícení 

17.10.2022   Sběr nebezpečného odpadu 
20.10.2022   Sběr velkoobjemného odpadu 

Čtení pro děti – Pojďte 
s námi do pohádky 

Soutěž o nejlepší 
ROKYTENSKOU ČARODĚJNICI 

Vánoční soutěž 

Plánované akce 

Vědomostní kvíz 
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