
Usnesení zastupitelstva Městyse Rokytnice nad Rokytnou 

ze dne 14.10.2021 

Usnesení č. 1a/25/21 

Zastupitelstvo schválilo navržený program jednání. 

Pro 15  - proti 0 - zdržel se 0      

Usnesení č. 1b/25/21 

Zastupitelstvo schválilo jako ověřovatele zápisu Ing. Tomáše Dlouhého a Ing. Sylvu Zerzánkovou. 

Pro 15 - proti 0 - zdržel se 0 

Usnesení č. 1c/25/21 

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

Usnesení č. 1d/25/21 

Zastupitelstvo schválilo doplnění zápisu ze zasedání zastupitelstva dne 26.8.2021 – bod č. 2 Projednání 
kupní smlouvy na prodej pozemku o připomínku Josefa Herbrycha. 

Pro 14 – proti 1 (Zerzánková) – zdržel se 0 

Usnesení 1d*/25/21 

Zastupitelstvo schválilo doplnění zápisu ze zasedání zastupitelstva dne 26.8.2021 – bod č. 2 Projednání 
kupní smlouvy na prodej pozemku o připomínku starosty. 

Pro 14 – proti 1 (Zerzánková) – zdržel se 0 

Usnesení č. 2/25/21 

Zastupitelstvo schválilo postupné základní opravy budovy sokolovny a nákup kuchyňského vybavení 
v nejbližší době. 

Pro 15 – proti 0 – zdržel se 0 

Usnesení č. 3/25/21 

Zastupitelstvo projednalo návrh investičních akcí na rok 2022, určilo základní priority a má za úkol tento 
návrh průběžně doplňovat. 

Pro 15 - proti 0 - zdržel se 0  

 

 



Usnesení č. 4/25/21 

Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci z programu MMR s názvem Podpora rozvoje regionů 
2022 - Podpora obnovy a rozvoje venkova - 117D8210A Podpora obnovy místních komunikací. 
Pověřuje starostu, aby s firmou KOINVEST CZ s.r.o. zajistil podání žádosti o dotaci a výběrové řízení na 
dodavatele.  

Pro  15  - proti 0 - zdržel se 0  

Usnesení č. 5/25/21 

Zastupitelstvo schválilo nájemní smlouvu s SDH Rokytnice nad Rokytnou na pronájem pozemků p.č. 
535/51, 535/57 a část pozemku p.č. 535/25 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou. 

Pro  15  - proti 0 - zdržel se 0  

Usnesení č. 6/25/21 

Zastupitelstvo projednalo cenovou nabídku na provedení dopravní studie a na dodávku a instalaci 
zpomalovacích prahů a neschválilo ji. 

Pro  15  - proti 0 - zdržel se 0  

Usnesení č. 7a/25/21 

Zastupitelstvo schválilo poskytnutí individuální dotace 3 000,- Kč Mysliveckému spolku Rokytnice nad 
Rokytnou na doplnění MTZ. 

Pro  15  - proti 0 - zdržel se 0  

Usnesení č. 7b/25/21 

Zastupitelstvo schválilo poskytnutí individuální dotace 16 500,- Kč Mysliveckému spolku Rokytnice nad 
Rokytnou na akci Poslední leč. 

Pro  15  - proti 0 - zdržel se 0  

Usnesení č. 8a/25/21 

Zastupitelstvo projednalo návrh pachtovní smlouvy s ADW FARM, a.s. Lesonice na budoucí pronájem 

pozemků p.č. 554 a 555 a ukládá starostovi zajistit aktualizaci pachtovní smlouvy po zapsání na LV v KN 

a předložit zastupitelstvu ke schválení. 

Pro  15  - proti 0 - zdržel se 0  

Usnesení č. 8b/25/21 

Zastupitelstvo bere na vědomí stanovení termínu pro podávání podnětů ke změně územního plánu č. 

2 do 31.1.2022. 

 



Usnesení č. 8c/25/21 

Zastupitelstvo schválilo Martina Špačka a Ing. Sylvu Zerzánkovou do školské rady za městys. 

Pro  15  - proti 0 - zdržel se 0  

Usnesení č. 8d/25/21 

Zastupitelstvo schválilo návrh na pořizování audiozáznamů z jednání zastupitelstva. 

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

Usnesení č. 8e/25/21 

Zastupitelstvo bere na vědomí ostatní připomínky a informace. 

 

 

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

  starosta                  místostarosta 


