
Usnesení zastupitelstva Městyse Rokytnice nad Rokytnou 

ze dne 27.1.2022 

Usnesení č. 1a/28/22 

Zastupitelstvo schválilo navržený program jednání. 

Pro 10  - proti 0 - zdržel se 0      

Usnesení č. 1b/28/22 

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

Pro 10 - proti 0 - zdržel se 0 

Usnesení č. 1c/28/22 

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

Usnesení č. 2/28/22 

Zastupitelstvo schválilo komisi pro otevírání a hodnocení nabídek k veřejné zakázce s názvem „Chodníky podél 
sil. III/4056 v městysi Rokytnice nad Rokytnou“ ve složení: Antonín Novák, Ing. Stanislav Štork, Radek Šulc, Ing. 
Jaroslav Václavek, Petr Machovec a Martin Špaček. 

Pro 10 – proti 0 – zdržel se 0 

Usnesení č. 3/28/22 

Zastupitelstvo schválilo zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Chodníky podél sil. III/4056 v 
městysi Rokytnice nad Rokytnou“. 

Pro 10 – proti 0 – zdržel se 0 

Usnesení č. 4/28/22 

Zastupitelstvo schválilo organizační výbor pro zajištění organizace akce Setkání Rokytnic 2022. 

Pro 10 - proti 0 - zdržel se 0  

Usnesení č. 5/28/22 

Zastupitelstvo schválilo aktualizaci Spisového řádu od 1.1.2022. 

Pro 10  - proti 0 - zdržel se 0  

Usnesení č. 6a/28/22 

Zastupitelstvo projednalo a nemá námitek k rozdělení a sloučení pozemků v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou p.č. 
510/2 a 510/4 dle geometrického plánu č. 522-50314/2021 se vznikem nových pozemků p.č. 510/5, 510/4 a 
510/2. 

Pro  10 - proti 0 - zdržel se 0  



Usnesení č. 6b/28/22 

Zastupitelstvo bere na vědomí informace o správě a údržbě hřbitova v obci. 

Usnesení č. 6c/28/22 

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o nájmech a nájemnících obecních bytů. 

Usnesení č. 6d/28/22 

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o úpravách a nájmech sokolovny. 

Usnesení č. 6e/28/22 

Zastupitelstvo schválilo Dohodu o provedení práce pro člena zastupitelstva Radka Šulce od 1.2.2022. 

Pro 9 - proti 0 - zdržel se 1 (Šulc) 

Usnesení č. 6f+g/28/22 

Zastupitelstvo bere na vědomí další informace. 

 

 

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

  starosta                  místostarosta 


