
Usnesení zastupitelstva Městyse Rokytnice nad Rokytnou 

ze dne 25.11.2021 

Usnesení č. 1a/26/21 

Zastupitelstvo schválilo navržený program jednání. 

Pro 13  - proti 0 - zdržel se 0      

Usnesení č. 1b/26/21 

Zastupitelstvo schválilo jako ověřovatele zápisu Mgr. Janu Štefánkovou a Ing. Věru Václavkovou. 

Pro 13 - proti 0 - zdržel se 0 

Usnesení č. 1c/26/21 

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

Usnesení č. 2a/26/21 

Zastupitelstvo schválilo zvýšení poplatku za tuhý komunální odpad na 650,- Kč. 

Pro 13 – proti 0 – zdržel se 0 

Usnesení č. 2b/26/21 

Zastupitelstvo schválilo OZV č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 

Pro 13 – proti 0 – zdržel se 0 

Usnesení č. 2c/26/21 

Zastupitelstvo schválilo OZV č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. 

Pro 13 – proti 0 – zdržel se 0 

Usnesení č. 2d/26/21 

Zastupitelstvo schválilo OZV č. 3/2021 o zrušení obecně závazných vyhlášek. 

Pro 13 – proti 0 – zdržel se 0 

Usnesení č. 3/26/21 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh hlavních investičních akcí na rok 2022. 

Pro 13 - proti 0 - zdržel se 0  

 



Usnesení č. 4a/26/21 

Zastupitelstvo schválilo firmu Martina Paculy jako vítěze výběrového řízení na dodavatele opravy 
místní komunikace p.č. 535/22, 535/23, 535/39 a 866, který předložil nejnižší cenovou nabídku. 

Pro  13  - proti 0 - zdržel se 0  

Usnesení č. 4b/26/21 

Zastupitelstvo schválilo smlouvu o dílo s firmou Martina Paculy jako zhotovitelem akce „Oprava místní 
komunikace v městysi Rokytnice nad Rokytnou“ a pověřuje starostu podepsáním smlouvy.  

Pro  13  - proti 0 - zdržel se 0  

Usnesení č. 5/26/21 

ZM Rokytnice nad Rokytnou projednalo návrh Změny č. 1 Územního plánu Rokytnice nad Rokytnou a 
návrh opatření obecné povahy k jeho vydání, včetně jeho odůvodnění. 

ZM Rokytnice nad Rokytnou ověřilo dle ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), že návrh Změny č. 1 
Územního plánu Rokytnice nad Rokytnou není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského 
úřadu. 

ZM Rokytnice nad Rokytnou rozhodlo částečně vyhovět námitce oprávněného investora, kterým je 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Odůvodnění rozhodnutí o námitce je součástí odůvodnění opatření 
obecné povahy, kterým je Změna č. 1 Územního plánu Rokytnice nad Rokytnou vydávána. 

ZM Rokytnice nad Rokytnou rozhodlo částečně vyhovět námitce oprávněného investora, kterým je 
Vodárenská akciová společnost, a.s. Odůvodnění rozhodnutí o námitce je součástí odůvodnění 
opatření obecné povahy, kterým je Změna č. 1 Územního plánu Rokytnice nad Rokytnou vydávána. 

ZM Rokytnice nad Rokytnou rozhodlo částečně vyhovět námitce oprávněného investora, kterým je 
Povodí Moravy. Odůvodnění rozhodnutí o námitce je součástí odůvodnění opatření obecné povahy, 
kterým je Změna č. 1 Územního plánu Rokytnice nad Rokytnou vydávána. 

ZM Rokytnice nad Rokytnou rozhodlo nevyhovět námitce oprávněného investora, kterým je EG.D, člen 
skupiny E.ON Distribuce, a.s. Odůvodnění rozhodnutí o námitce je součástí odůvodnění opatření 
obecné povahy, kterým je Změna č. 1 Územního plánu Rokytnice nad Rokytnou vydávána. 

ZM Rokytnice nad Rokytnou vydává Změnu č. 1 Územního plánu Rokytnice nad Rokytnou v souladu s 
ustanovením § 55b odstavce 7 za použití § 54 odstavce 2 a § 6 odstavce 5 písmene c) stavebního zákona 
a podle § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, formou opatření obecné povahy. 

Pro  13  - proti 0 - zdržel se 0  

Usnesení č. 6/26/21 

Zastupitelstvo schválilo členy inventarizační komise ve složení: Ing. Stanislav Štork – předseda, Bc. Josef 
Herbrych, Vladimír Mašek, Radek Šulc, Libuše Sochnová. 



Pro  13  - proti 0 - zdržel se 0  

Usnesení č. 7a/26/21 

Zastupitelstvo schválilo návrh na finanční podporu pravidelné soutěžní činnosti na rok 2021.  

Pro  13  - proti 0 - zdržel se 0  

Usnesení č. 7b/26/21 

Zastupitelstvo schválilo poskytnutí individuální dotace 69 000,- Kč 1. SK Rokytnice nad Rokytnou na 
částečnou úhradu soutěžní činnosti. 

Pro  13  - proti 0 - zdržel se 0  

Usnesení č. 8a/26/21 

Zastupitelstvo bere na vědomí doporučení Krajské hygienické stanice a souhlasí s pořádáním venkovní 

akce rozsvícení vánočního stromu. 

Usnesení č. 8b/26/21 

Zastupitelstvo bere na vědomí koncept zápisu do obecní kroniky za rok 2020 a ukončení činnosti 

kronikářky Ing. Žanety Piálkové k 1.1.2022. 

Usnesení č. 8c/26/21 

Zastupitelstvo schválilo zvýšení členského příspěvku do DSO MPM na 30,- Kč / 1 občan. 

Pro  13  - proti 0 - zdržel se 0  

Usnesení č. 8d/26/21 

Zastupitelstvo schválilo záměr o prodeji pozemku p.č. 823. 

Pro  13  - proti 0 - zdržel se 0 

Usnesení č. 8e/26/21 

Zastupitelstvo schválilo záměr o koupi pozemku p.č. 19/1. 

Pro  13  - proti 0 - zdržel se 0 

 

 

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

  starosta                  místostarosta 


