Usnesení zastupitelstva Městyse Rokytnice nad Rokytnou
ze dne 30.1.2020
Usnesení č. 1a/12/20
Zastupitelstvo schvaluje navržený program jednání.
Pro 11 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 1b/12/20
Zastupitelstvo schvaluje jako ověřovatele zápisu Romana Fendrycha a Radka Šulce.
Pro 11 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 2/12/20
Zastupitelstvo bere na vědomí informace a kontrolu úkolů za uplynulé období.
Usnesení č. 3/12/20
Zastupitelstvo městyse Rokytnice nad Rokytnice v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.
o územním plánování a stavebním řádu v platném znění
• rozhoduje o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Rokytnice nad Rokytnou, která bude pořizována zkráceným
postupem dle ustanovení § 55a stavebního zákona,
• schvaluje jako určeného zastupitele ve věci pořízení Změny č. 1 Územního plánu Rokytnice nad Rokytnou pana
Antonína Nováka
• Obsahem Změny č. 1 Územního plánu Rokytnice nad Rokytnou bude:
o Změna plochy veřejného prostranství (PV) v zadní části obecního úřadu na plochu veřejné občanské
vybavenosti (OV) z důvodu přístavby požární zbrojnice. Do plochy OV umístit celou část zadního traktu
obecního úřadu, jedná se o část pozemku p. č. 816/1 KN.
o Uvedení do souladu s platnou legislativou (zejména s přílohou č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti), do
souladu s aktualizacemi Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a aktualizacemi Politiky územního rozvoje.
Pro 12 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 4a/12/20
Zastupitelstvo schválilo OZV č. 1/2020 o místním poplatku ze psů.
Pro 12 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 4b/12/20
Zastupitelstvo schválilo OZV č. 2/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Rokytnice nad Rokytnou.
Pro 12 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 4c/12/20
Zastupitelstvo schválilo OZV č. 3/2020 - Požární řád městyse.
Pro 12 proti 0 - zdržel se 0

Usnesení č. 4d/12/20
Zastupitelstvo projednalo OZV č. 4/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a další jednání přesouvá na příští zasedání.
Usnesení č. 4e/12/20
Zastupitelstvo přesouvá jednání a schválení OZV č. 5/2020 o zrušení obecně závazných vyhlášek na příští zasedání.
Usnesení č. 5/12/20
Zastupitelstvo schválilo žádost na odkanalizování Městyse Rokytnice nad Rokytnou - Doplnění kanalizace z programu
SFŽP č. NPŽP 4/2019 - 1.3.3 C,D, 1.6.B.
Pro 12 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 6a/12/20
Zastupitelstvo zrušilo usnesení č. 5/10/19 ze dne 17.10.2019, kdy projednalo a schválilo směnnou smlouvu s 1. SK
Rokytnice nad Rokytnou.
Pro 12 proti 0 - zdržel se 0
Usnesení č. 6b-c/12/20
Zastupitelstvo bere na vědomí další informace.
Usnesení č. 6d/12/20
Zastupitelstvo bere na vědomí připomínky Josefa Herbrycha.
Usnesení č. 6e/12/20
Zastupitelstvo bere na vědomí připomínky Jany Štefánkové.
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