
Usnesení zastupitelstva Městyse Rokytnice nad Rokytnou 

ze dne 06.05.2021 

 

Usnesení č. 1a/22/21 

Zastupitelstvo schválilo navržený program jednání. 

Pro 14 -  proti 0 -  zdržel se 0      

Usnesení č. 1b/22/21 

Zastupitelstvo schválilo jako ověřovatele zápisu Vladimíra Maška a Ing. Jaroslava Václavka. 

Pro 14  -  proti 0  -  zdržel se 0 

Usnesení č. 1c/22/21 

Zastupitelstvo bere na vědomí informace o činnosti rady a kontrolu úkolů za uplynulé období. 

Usnesení č. 2/22/21 

Zastupitelstvo schválilo záměr prodeje části pozemku p.č. 563/9.  

Pro 14 -  proti 0 - zdržel se 0 

Usnesení č. 3/22/21 

Zastupitelstvo schválilo jako dodavatele veřejné zakázky „Odkanalizování městyse Rokytnice nad 
Rokytnou – doplnění kanalizace“ sdružení „Společnost pro Rokytnici“ (Commodum spol. s r.o. - správce 
společnosti, Mobiko plus a.s. - společník). 

Pro 14 -  proti 0 - zdržel se 0 

Usnesení č. 4/22/21 

Zastupitelstvo projednalo zprávu o veřejném projednání Změny č. 1 Územního plánu Rokytnice nad 

Rokytnou ze dne 3.5.2021 a nemá k němu připomínek.  

Pro  14  - proti 0 - zdržel se 0  

Usnesení č. 5/22/21 

Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene se společností GasNet, s.r.o. na „Přeložku 

STL plynovodu u mateřské školy v Rokytnici nad Rokytnou, číslo stavby: 8800085993“. 

Pro  14 - proti 0 - zdržel se 0 

 

 



Usnesení č. 6a/22/21 

Zastupitelstvo schválilo poskytování peněžitého příspěvku na stravování dle zákona č. 586/1992 Sb. o 

daních z příjmu, § 6, odst. 9, písm. b), ve výši 70 % horní hranice stravného, pro uvolněné členy 

zastupitelstva. 

Pro 13  -  proti 0 - zdržel se 1 (Novák)  

Usnesení č. 6b/22/21 

Zastupitelstvo schválilo Dohodu o provedení práce na zpracování projektové dokumentace na opravu 

střešního pláště a zateplení budovy MŠ a obecních bytů pro zastupitele Ing. Jaroslava Václavka, kdy 

počet hodin nepřesáhne 300 hodin za rok. 

Pro  13  -  proti 0 - zdržel se 1 (Václavek)  

Usnesení č. 6c/22/21 

Zastupitelstvo schválilo omezení provozu MŠ o letních prázdninách. 

Pro  14  -  proti 0 - zdržel se 0  

Usnesení č. 6d/22/21 

Zastupitelstvo projednalo žádost p. Kočky k provozu pouťových atrakcí ve dnech 21. – 23.5.2021 a 

žádost z důvodu opatření proti Covid-19 neschvaluje. 

Pro  14  -  proti 0 - zdržel se 0  

Usnesení č. 6e/22/21 

Zastupitelstvo bere na vědomí informace MPM. 

Usnesení č. 6f/22/21 

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o kanalizaci na koupališti. 

Usnesení č. 6g/22/21 

Zastupitelstvo bere na vědomí připomínky členů zastupitelstva. 

 

 

Starosta       Místostarosta 

 

…………….…………………………………     ……………..…………………………………. 


