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Vážení  spoluobčané , 
 

      v dnešních novinách vás informujeme o platnosti občanských průkazů,  o čem jednalo 

zastupitelstvo, místních poplatcích, svozu nebezpečných odpadů a vyhlášení výběrového 

řízení na poskytování půjček na opravu bytového fondu. 

 
 
 

 
 

      
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Nařízením vlády ze dne 16.11.2004  se stanoví 

lhůty pro výměnu občanských průkazů. 

Státní občané ČR, kteří ještě mají občanské průkazy  

bez strojově čitelných údajů  

( jiné neţ zelené ) 

 jsou povinni si dát tyto průkazy vyměnit.  

 Průkazy vydané : 

1.     do 31.12.1994   výměna  do 31.12.2005  

2.     do 31.12.1996   výměna  do 31.12.2006  

3.     do 31.12.1998   výměna  do 31.12.2007  

4.     do 31.12.2003   výměna  do 31.12.2008 

 

Tato výměna občanských průkazů bude provedena 

bezplatně. Ţádost je nutné předloţit vţdy do 30.11., 

zhotovení občanského průkazu trvá 30.dní. 

 

K žádosti o nový občanský průkaz je nutné 

předložit: 
 

- vyplněnou ţádost o občanských průkazech  

- 1 x novou fotografii 

- dosavadní občanský průkaz 

- případně další doklady osvědčující skutečnosti    

      zapisované  do občanského   průkazu  na  ţádost    

      občana, nebo potřebné ke změně údajů  

      ( vdovec – vdova  -   doloţit úmrtní list,  

       zapsání manţela/manţelky -   oddací list,     

       zapsání dítěte  - rodný list  )  

 
Ţádost  o vydání nového Občanského průkazu 

mohou občané Rokytna  podat  v úřední dny  

               ( pondělí  a  středa    8 – 17 hod )  

na některém z těchto úřadů : 
    

Městský úřad Sezemice 

Magistrát města Pardubic , 

náměstí Republiky ( vchodem od divadla) 

 
        Čisté  tiskopisy  ţádostí  je  moţno  si  

vyzvednout  i na Obecním úřadě v Rokytně. 

 

V případě nepohyblivých občanů , je moţno 

zajistit fotografa  a  následně předání hotových 

občanských průkazů přímo v domácnosti. 
 

 

 

 

 

Ţáci a zaměstnanci ZŠ Rokytno 

vás zvou na 1.školní ples, 

který se koná 

v pátek 4.3.2005 od 20 hodin 

v hospodě U Pitrů 
 



 
 
 
 

 

 

Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 

A RADY OBCE  ROKYTNO 

ZA OBDOBÍ   leden  – únor 2005 

 

Rada se sešla celkem 3 x, obecní zastupitelstvo 1x. 
 

  

Usnesení obecního zastupitelstva 

obce Rokytno č. 1/2005 

ze dne 9. 2. 2005 
 

1, Obecní zastupitelstvo  bere na vědomí jednání      

    rady za poslední období.    
 

2,   Obecní zastupitelstvo schvaluje : 

       a,  zadání  Změny č.3  Územního plánu     

            sídelního útvaru obce Rokytno. 

       b, bere na vědomí stanovisko Krajského úřadu   

            – odboru strategického rozvoje kraje   

           k návrhu  zadání Změny č.3 Územního plánu     

           sídelního útvaru Rokytno .  
 

3, Obecní zastupitelstvo vyhlašuje výběrové řízení   

    na poskytnutí půjček z „Fondu rozvoje bydlení“  

    pro rok 2005 a to od 14.2.2005 do 1.4.2005 . 
 

4, Obecní zastupitelstvo  schvaluje rozpočet na rok   

     2005 jako vyrovnaný a to ve výši: 

     Příjmy: 8.283.000,- Kč  Výdaje: 8.283.000,- Kč 

 

 5, Obecní zastupitelstvo  schvaluje rozpočet svazku   

     obcí, Rokytno – Chvojenec : 

     Příjmy : 8.269.000,- Kč   Výdaje: 8.269.000,- Kč 
 

6, Obecní zastupitelstvo  schvaluje v souladu s § 63   

    a  následujících zákona č 128/2000Sb.   uzavření  

    veřejnoprávní   smlouvy   k   výkonu   přenesené   

    působnosti  na úseku   projednávání    přestupků   

    s městem Pardubice .  
 

7, Obecní zastupitelstvo,  na základě vlastní ţádosti   

    pana Josefa Vymětalíka a Renaty Zavřelové ruší  

    bod č.4 usnesení zastupitelstva ze dne 11.2.2004   

    na prodej p.p.č. 154/27 a   schvaluje prodej  

    pozemků pro   pana Tomáše Hloubila  bytem  

    Pardubice, Dukelských hrdinů 2159  a to  p.p.č.   

    parcelu 154/27 o výměře 1369 m
2    v obci a k.ú.   

    Rokytno   za  cenu 200 Kč/ m2
. 

     Ţádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000  

     Sb v platném znění.  

     Vyvěšeno 22.10.2004,    Sejmuto 22.11.2004,  

 

 

 

8, Obecní zastupitelstvo  schvaluje prodej pozemků     

   pro  manţelé pana Ing. Davida Kuchaře   a paní   

     Mgr. Zdeňku Kuchařovou,  a to  díl „a“ (dle GP       

     č.409-183/2004)  o výměře 105 m
2 

v obci a k.ú.      

     Rokytno za cenu 200 Kč/m
2
. 

     Ţádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000   

     Sb v platném znění.  

     Vyvěšeno 22.12.2004,         Sejmuto 21.1.2005., 
  

9, Obecní zastupitelstvo,  na základě vlastní ţádosti     

     pana Bc.Zdeňka Vařeky  a paní Bc. Kamily Balé     

     ruší bod č.15 usnesení zastupitelstva ze dne 16.6.   

     2004 na prodej p.p.č. 686/42    a   

     schvaluje prodej  pozemku pro   paní Ruslanu    

     Jírovou  a to  p.p.č.  parcelu 686/42 o výměře   

     739 m2
  v obci a kú. Rokytno za cenu 200 Kč/ m

2
. 

     Ţádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000   

     Sb v platném znění.  

     Vyvěšeno 15.11.2004,      Sejmuto 21.1.2005.  
 

10, Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu     

      jednáním o obecní policii.  
 

Místní poplatky 
 

   Pro osvěžení paměti připomínáme těm, kteří 

doposud ještě nezaplatili místní poplatek          

za odpady a za psa, že tak musí učinit                      

                                                   do 31.3.2005. 
 

Sazba poplatku za odpad     

za  jednu fyzickou osobu 

s trvalým pobytem v obci     

na rok 2005       činí  300 Kč. 

 

Poplatek   za jednoho psa  

činí 50  Kč     a  

za každého dalšího 80 Kč 
   

 

Poplatky lze zaplatit: 
 

1. hotově  v   kanceláři  obecního  úřadu v Rokytně    
    ( po,út, čt, pá do  15.30 hod  a st do 17 hodin )                                                                                   
2. příkazem k úhradě 
3. poštovní poukázkou typu A                                     

(  hotovost  – účet ) 
 

  

Číslo účtu 1205 469 309 / 0800 
 

Při převodu na účet je třeba jako VS uvést č.p. domu. 

 

V případě nezaplacení poplatku do 31.3.2005 

můţe být bude poplatek zvýšen o 50%. 

 

 
 

O  čem se jednalo 



Skutečné příjmy a výdaje 

 obce Rokytno 

za rok 2004 
 

Příjmy                               v tisících Kč: 
 

Daňové příjmy                              5 820,6 

Nedaňové příjmy                          1 781,6 

Kapitálové příjmy                        1 602,2  

Přijaté dotace                                3 434,5     

CELKEM                    12 638,9 
 

Výdaje                           v   tisících  Kč : 
 

Zem.,vodní a lesní hospodářství                    337,4 

Doprava, silnice                                              145,1 

Školství                                                        3 274,9  

Kultura,soc.péče,zájmová činnost                  127,3                                 

Bydlení, nebytové prostory,úz.rozvoj         2 380,4 

Ochrana ţiv.prostř, zeleň, odvoz odpadů    1 135,4 

Poţární ochrana                                              110,5 

Územní samospráva                                    1 603,3 

Platba daní                                                      872,1            

Splátky půjček                                                  98,0 
 

CELKEM                       10084,3 
 

 

 

ROZPOČET OBCE  ROKYTNO 

na rok 2005 
 

Příjmy                               v tisících Kč: 
 

Daňové příjmy                              4 837,0 

Nedaňové příjmy                           1 332,9 

Kapitálové příjmy                         1 500,0  

Přijaté dotace                                    613,1     

CELKEM                     8 283,0 
 

Výdaje                        v   tisících   Kč : 
 

Zem.,vodní a lesní hospodářství                  1 604,0 

Doprava, silnice                                              315,0 

Školství                                                           611,0 

Kultura,soc.péče,zájmová činnost                  148,0                                 

Bydlení, nebytové prostory,úz.rozvoj         3 508,0 

Ochrana ţiv.prostř, zeleň, odvoz odpadů       455,0  

Poţární ochrana                                                75,0 

Územní samospráva                                    1 462,0 

 Splátky půjček                                               105,0 
 

CELKEM                    8 283,0 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V obci se uskuteční sběr nebezpečných 
odpadů v těchto termínech: 
 

     ve    čtvrtek  14 .dubna   2005   
a  ve    čtvrtek   22. září       2005 
 
 Zastávky v jednotlivých obcích budou 
následující: 
 

Zástava  příjezd      15,45 hod 
Zástava  odjezd       16,00 hod. 
Stanoviště  u kontejnerů na sklo a plasty 
 

Bohumileč příjezd   16,05  hod. 
Bohumileč odjezd   16,20 hod.  
Stanoviště před hostincem 
 

Rokytno  příjezd      16,25  hod. 
Rokytno  odjezd      16,55  hod 
Stanoviště před obecním úřadem 
 

Drahoš  příjezd        17,00  hod. 
Drahoš  odjezd        17,15   hod 
Stanoviště u kontejnerů na sklo a plasty 
 

Sbírané druhy nebezpečných odpadů : 
 

vyřazená elektronika (televizory), 

chladničky, autobaterie, nerozbité zářivky, 

vyjeté oleje, olejové filtry, suché  články 

(baterie), zbytky nátěrových hmot (barvy, 

laky, tmely), léky, teploměry. 

 

Tyto nebezpečné odpady se vybírají pouze 

od občanů, ne od podnikajících fyzických a 

právnických osob. 

 

Sběr je pro občany obce bezplatný. 

 

Doporučujeme Vám zapsat si tyto 

termíny do kalendáře. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Obec Rokytno vyhlašuje  výběrové řízení na poskytnutí návratné finanční výpomoci podle 

Programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu 

pro rok 2005. 

  Termín pro podávání ţádostí je  do 1.4.2005  

 

   Zájemci mohou podávat ţádosti na formulářích, které jsou k dispozici na Obecním úřadě v Rokytně . 

Pro osvěţení paměti  se opět zmíníme, co je vlastně účelem těchto půjček. Je to především snaha podpořit úsilí 

vlastníků domů a bytů o zlepšení dosavadního stavu bytového fondu .  

Obec má vytvořen účelový fond, jehoţ prostředky jsou vedeny na samostatném účtu. Z tohoto účtu jsou  

poskytovány půjčky na základě přijaté vyhlášky obce, která upravuje pravidla pro přidělování peněz  podle 

ţádostí vlastníků bytů a domů. Výše částky, určená na půjčky v letošním roce je 400 000,- Kč 
     

 Č á s t  n e j d ů l e ţ i t ě j š í c h  p a s á ţ í  v y h l á š k y  u v á d í m e .  
 

Z fondu  se  poskytují   tyto  druhy   půjček: 
 

Poř.     Název/účel                                                 Lhůta splatnosti            Úrok          Horní hranice půjčky 

01    Obnova střechy (krytina i konstrukce)             3 roky                         4 %            do 50 tis. Kč 

        starší 10 let                                                                                                                  na 1 dům 

02   Zřízení plynového nebo elektrického                4 roky                          4 %            do 25 tis. Kč   

       topení ve stávajícím domě                                                                                            na 1 byt 

03   Zřízení malé čistírny odpadních vod ke            4 roky                          4 %            do 20 tis. Kč 

       stávajícímu domu                                                                                                          na 1 byt 

04   Dodatečná izolace domu proti spodní vodě      3 roky                          4 %            do 50 tis. Kč 

       starší nad 10 let                                                                                                              na 1 dům 

05   Obnova fasády domu včetně oplechování         4 roky                          4 %            do 10 tis. Kč  

       u domu staršího 10 let                                                                                                    na 1 byt 

06   Zateplení obvodového pláště domu                   4 roky                          4 %            do 20 tis. Kč   

       staršího 5 let                                     

07  Vybudování WC, koupelny, sprchového            3 roky                          4 %           do 20 tis. Kč   

      koutu v bytě, kde dosud není                                                                                           na 1 byt 

08   Zřízení kanalizační přípojky splaškových         4 roky                           3 %           do 15 tis.Kč  

       vod                                                                                                                                  na 1 dům 

09  Výměna oken za nová, z nichţ 50 % je              4 roky                           4 %           do 30 tis. Kč  

      do ulice                                                                                                                             na 1 byt 

10  Oprava nebo zřízení komínového tělesa             4 roky                           4 %          do  20 tis. Kč  

 

Jednotlivé tituly půjček lze kumulovat s výhradou půjčky 05 – Obnova fasády a půjčky 06 – Zateplení 

obvodového pláště, které nemohou být poskytnuty na jeden objekt. Půjčku nelze získat opakovaně na jeden titul 

u jednoho domu. 

     Půjčky lze čerpat pouze do konce kalendářního roku, v němţ byl zřízen příslušný účet. Úroky se platí podle 

smlouvy o půjčce (dva ručitelé), jistina se splácí rovnoměrně měsíčními splátkami počínaje lednem roku 

následujícího po roce, v němţ byla půjčka poskytnuta. Zvláštní dohodou si můţe dluţník dohodnout rychlejší 

splácení půjčky. 
 

Z fondu  lze  dále  poskytnout  tyto  půjčky:  
 

Poř.     Název/účel                                                Lhůta splatnosti           úrok          horní hranice půjčky 

51   Při půdní nástavbě bytů rušící ploché              8 let                                6 %              do 70 tis. Kč    

       střechy                                                                                                                             na 1 byt 

51   Při vestavbě bytů do půdního prostoru            8 let                                6 %               do 50 tis. Kč  

                                                                                                                                                na 1 byt 
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