
Usnesení zastupitelstva Městyse Rokytnice nad Rokytnou 

ze dne 22.9.2022 

 

Usnesení č. 1a/33/22 

Zastupitelstvo schválilo navržený program jednání. 

Pro 12  - proti 0 - zdržel se 0      

Usnesení č. 1b/33/22 

Zastupitelstvo schválilo jako ověřovatele zápisu Radka Šulce a Ing. Sylvu Zerzánkovou. 

Pro 12  - proti 0 - zdržel se 0   

Usnesení 1c/33/22 

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

Usnesení č. 2/33/22 

Zastupitelstvo schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti p. č. 815/3, 815/4, 815/5 na LV č. 
10001 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou. 

Pro 12 - proti 0 – zdržel se 0 

Usnesení č. 3a/33/22 

Zastupitelstvo schválilo finanční dar 31 000,- Kč na podporu projektu oslav 10. výročí od výstavby rozhledny 
na Mařence pro Mikroregion Podhůří Mařenky. 

Pro  12 - proti 0 - zdržel se 0 

Usnesení č. 3b/33/22 

Zastupitelstvo schválilo finanční dar 1200,- Kč Františku Svobodovi za pomoc při přípravě sportovních a 
kulturních akcí, pořádaných městysem Rokytnice nad Rokytnou. 

Pro  11 - proti 0 - zdržel se 1 (F. Svoboda) 

Usnesení č. 3c/33/22 

Zastupitelstvo schválilo finanční dar 2400,- Kč Tomáši Dlouhému za pomoc při přípravě sportovních a 
kulturních akcí, pořádaných městysem Rokytnice nad Rokytnou. 

Pro  12 - proti 0 - zdržel se 0 

 



Usnesení č. 3d/33/22 

Zastupitelstvo schválilo finanční dar 4800,- Kč Josefu Herbrychovi za pomoc při přípravě sportovních a 
kulturních akcí, pořádaných městysem Rokytnice nad Rokytnou. 

Pro  11 - proti 0 - zdržel se 1 (J. Herbrych) 

Usnesení č. 3e/33/22 

Zastupitelstvo schválilo finanční dar 4800,- Kč Aleši Chaloupkovi za pomoc při přípravě sportovních a kulturních 
akcí, pořádaných městysem Rokytnice nad Rokytnou. 

Pro  11 - proti 0 - zdržel se 1 (A. Chaloupka) 

Usnesení č. 3f/33/22 

Zastupitelstvo schválilo finanční dar 3600,- Kč Martinu Špačkovi za pomoc při přípravě sportovních a kulturních 
akcí, pořádaných městysem Rokytnice nad Rokytnou. 

Pro  11 - proti 0 - zdržel se 1 (M. Špaček) 

Usnesení č. 3g/33/22 

Zastupitelstvo schválilo finanční dar 4800,- Kč Věře Václavkové za pomoc při přípravě sportovních a kulturních 
akcí, pořádaných městysem Rokytnice nad Rokytnou. 

Pro  12 - proti 0 - zdržel se 0 

Usnesení č. 3h/33/22 

Zastupitelstvo schválilo finanční dar 10000,- Kč Kateřině Vodičkové za vzornou reprezentaci obce na 
mistrovství světa v TFA v Portugalsku. 

Pro  12 - proti 0 - zdržel se 0 

Usnesení č. 4/33/22 

Zastupitelstvo bere na vědomí přípravu akce Den zážitků v resortu Březová v rámci oslav 10. výročí rozhledny 
na Mařence. 

Usnesení č. 5a/33/22 

Zastupitelstvo bere na vědomí výpověď z nájmu na koupališti k 31.10.2022 a neschvaluje finanční příspěvek 
na částečnou úhradu provozních nákladů spojenou s úpravou a napouštěním vody. 

Pro 8 - proti 4  - zdržel se 

 
 
………………..……………………………..               …………………………………………… 
                   starosta                    místostarosta 


