
Usnesení zastupitelstva Městyse Rokytnice nad Rokytnou 

ze dne 24.11.2022 

 

Usnesení č. 1a/3/22 
Zastupitelstvo městyse Rokytnice nad Rokytnou schválilo navržený program jednání. 
Pro 11 - proti 0 - zdržel se 0      
 
Usnesení č. 1b/3/22 
Zastupitelstvo městyse Rokytnice nad Rokytnou schválilo jako ověřovatele zápisu Martina Špačka a 
Rostislava Musila. 
Pro 11  - proti 0 - zdržel se 0   
 
Usnesení 1c/3/22 
Zastupitelstvo městyse Rokytnice nad Rokytnou bere na vědomí informace a kontrolu úkolů za uplynulé 
období. 
Pro 11  - proti 0 - zdržel se 0   
 
Usnesení č. 2/3/22 
Zastupitelstvo městyse Rokytnice nad Rokytnou souhlasí s posunem volby školské rady na další zasedání 
zastupitelstva. 
Pro 11 - proti 0 – zdržel se 0 
 
Usnesení č. 3/3/22 
Zastupitelstvo městyse Rokytnice nad Rokytnou schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení, parc. č. 868/4. 
Pro 11 - proti 0 – zdržel se 0 
 
Usnesení č. 4/3/22 
Zastupitelstvo městyse Rokytnice nad Rokytnou schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení, parc. č. 867. 
Pro 11 - proti 0 – zdržel se 0 
 
Usnesení č. 5/3/22 
Zastupitelstvo městyse Rokytnice nad Rokytnou schvaluje poskytnutí finančního daru OBCHT ve výši 10 000 
Kč. 
Pro 11 - proti 0 – zdržel se 0 
 
Usnesení č. 6/3/22 
Zastupitelstvo městyse Rokytnice nad Rokytnou schvaluje smlouvu o svozu domovního odpadu z obce.  
Pro 10 - proti 0 – zdržel se 1 
 
Usnesení č. 7a/3/22 
Zastupitelstvo městyse Rokytnice nad Rokytnou souhlasí s uzavíráním nájemních smluv obecních bytů od 
1.1.2023 na dobu určitou v délce 6 let. 
Pro 10 – proti 0 – zdržel se 1 
 
 
 



Usnesení č. 7b/3/22 
Zastupitelstvo městyse Rokytnice nad Rokytnou souhlasí se stanovením výše nájmu od 1.1.2023 na částku 
70 Kč/m2. 
Pro 11 - proti 0 – zdržel se 0 
 
Usnesení č. 8/3/22 
Zastupitelstvo městyse Rokytnice nad Rokytnou souhlasí s pronajmutím uvolněné bytové jednotky byt „B“ 
ve 2. NP domu č. p. 205 paní Jaroslavě Trojanové. 
Pro 10 - proti 0 – zdržel se 1 
 
Usnesení č. 9/3/22 
Zastupitelstvo městyse Rokytnice nad Rokytnou souhlasí se zvýšením poplatku za pohřebiště pro okolní 
obce na 8 000 Kč ročně pro Markvartice a 10 000 Kč pro Chlístov. 
Pro 11 - proti 0 – zdržel se 0 
 
Usnesení č. 10/3/22 
Zastupitelstvo městyse Rokytnice nad Rokytnou souhlasí s návrhem kulturně společenských akcí. 
Pro 11 - proti 0 – zdržel se 0 
 
Usnesení č. 11a/3/22 
Zastupitelstvo městyse Rokytnice nad Rokytnou schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení, parc. č. 258/1, 259/1, 820/1. 
Pro 11 - proti 0 – zdržel se 0 
 
Usnesení č. 11b/3/22 
Zastupitelstvo městyse Rokytnice nad Rokytnou schvaluje hodnotu daru pro jubilanty 1000,-/osobu. 
Pro 11 - proti 0 – zdržel se 0 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………..    ………………………………………………………. 
             starosta             místostarostka 
 
 
 
 
 
 
 


