Zápis č. 26 ze schůze Zastupitelstva obce Rokytňany,
která se konala dne 16.4.2021
Přítomni:
M. Hrušová J. Chaloupecká, J. Sacherová, B.Hanuš, R.Calvitti, R.Kvapil
Omluven: M.Jílková

Program:






Kontrola plnění úkolů z minulé schůze
Zpráva starostky o vyřízené korespondenci
Diskuse
Usnesení
Závěr

Starostka M. Hrušová zahájila schůzi a uvítala přítomné. Návrh programu byl schválen všemi
přítomnými členy OZ. Ověřovatelem zápisu schválen R.Kvapil

Kontrola plnění úkolů z minulé schůze

1. Nadále dohlížet na provoz vodovodu– vodovod funguje bez závad. Vznesena připomínka
k chlorování – v některých dnech je hladina vysoká- bude projednáno se správcem vodovodu..
Předložen plán financování obnovy vodovdu –schváleno 6 pro
2. Zajistit dokončení opravy hasičárny v HR – Firma Münnich s.r.o. Přemyslova 22, Kostelec
nad Labem – oprava hasičské zbrojnice v HR a DR se blíží ke konci, v příštím týdnu bude po
přístavce zase firma na opravách pokračovat.
3. prodloužení veř.osvětlení – úkol trvá, dokončeno bude podle počasí. Při této akci je potřeba
ještě vyřešit novou lampu před č.p. 14 v HR.
4. Zajistit změnu územního plánu dle žádostí a požadavku obce– jsou předloženy žádosti,
předány na projektový atelier..
5. Zajistit v případě potřeby distribuci roušek a desinfekčních prostředků občanům obce –bylo
provedeno, další dodávka se očekává v těchto dnech - trvá
6. Pokračovat v jednáních ohledně pasportu dešťové kanalizace-trvá
7. Realizovat zpevnění krajnice – po 31.3.2021 - trvá
8. Realizovat zavedení internetu a vybavení úřadu počítačovou technikou vč. zabezpečení
budovy – internet zapojen, nákup techniky bude realizován pro potřebu voleb do parlamentutrvá
9. Úpravy veřejného prostranství – trvá
10. Prověřit možnosti ukládání bioodpadu – trvá

Zpráva o vyřízené korespondenci













děkovný dopis ing. Tržické
aktualizace územního rozvoj Královehradeckého kraje
testování zaměstnancůna Covid 19
převod p.p.č 1035/65 o výměře 32 m2 z vlastnictví Královehradeckého kraje na
stavebníka nemovitosti č.p.2 v DR – o tento pozemek nemá obec zájem
hlasováno 6 pro
Předložena smlouva o poskytnutí dotace na letní vlak ve výši 2000 Kč
schváleno 6 pro
Projednán závěrečný účet za rok 2020, byl vyvěšen na úřední desce, nebyly vzneseny
žádné připomínky – schváleno 6 pro
Projednána žádost P.Dvořáka o souhlas s umístěním stavby – mobilheim.
Zastupitelstvo s umístěním vyslovuje podmínečný souhlas. Zastupitelé trvají na tom,
aby byl mobilheim ze strany severozápadní a jihozápadní opláštěn palubkami,
hoblovanými prky či podobným opracovaným materiálem a opatřen střechou dle
projektu a to do 1 roku od vydání územního rozhodnutí – schváleno 6 pro
Předložena žádost M.Svobody o odkup části pozemku 1035/3 v k.ú. Horní Rokytňany.
S prodejem vyslovilo zastupitelstvo nesouhlas – 3 proti prodeji, 1 pro prodej, 2 se
zdrželi hlasování. Bylo rozhodnuto všemi hlasy nabídnout M.Svobodovi pronájem
pozemku na dobu 30 let za 1 kč s tím, že pozemek může neomezeně využívat pro svou
potřebu s vy jímkou stavby plotu. Pokud se týká části pozemku, který je omylem
zastavěn zdí souhlasí zastupitelé s odprodejem- 6 pro. Dále při stavbě plánované
garáže vydá obec souhlas s umístěním stavby i při nedodržení vzdálenosti 2 m od
hranic pozemku.
Žádost o odkup části pozemku D.Zikmundová – neschváleno – 6 proti. Uložení
vodovodní přípojky, el.připojení a vjezd na pozemek bude řešen věcným břemenem –
hlasováno 6 pro

Závěrečný účet za rok 2020
Zastupitelé byli s dokumenty znovu seznámeni, návrh závěrečného účtu i zpráva z auditu
byly vyvěšeny na elektr.úřední desce, v papírové podobě k nahlédnutí u starostky obce /od
19.3.2021 do 16.4.2021/ Nebylo vzneseno připomínek.

1/ Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný učet obce za rok 2020 s vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením bez výhrad
2/ Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2020 a souhlasí s převodem
výsledku hospodaření ve výši 340964,16 Kč z účtu 431 na účet 432.
Hlasováno - 6 pro

Diskuze




úklid veřejného prostranství bude řešen podle počasí, je třeba opravit příkop před
č.p.11 v DR
vzhledem k tomu, že se množí případy, kdy občané neukládají řádně odpad /sklo,
plasty/, poškozují místní komunikace a travnaté plochy bude zvážena možnost
instalace kamerového systému na problematických plochách.
Dále byla projednána možnost úsekového měření rychlosti v obci – nutno zjistit
podmínky.

U S N E S E N Í Č. 26

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
- zprávu starostky o vyřízené korespondenci

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Závěrečný učet obce za rok 2020 s vyjádřením souhlasu s celoročním

2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

hospodařením bez výhrad a účetní závěrku za rok 2020 a souhlasí s převodem
výsledku hospodaření ve výši 340964,16 Kc z účtu 431 na účet 432.
Předložený plán financování obnovy vodovodu
Převod pozemku královéhradeckého kraje 1035/65
Dotaci na provoz letního vlaku pro Obec Dětenice ve výši 2000 Kč
Umístění stavby mobilheimu na parcele 1133 v k.ú. DR dle předloženého návrhu
s podmínkou opláštění severozápadní a jihozápadní stran hoblovanými prkny či
podobným opracovaným materiálem a opatření střechou dle projektu a to do 1 roku
od vydání územního rozhodnutí
Věcné břemeno pro D.Zikmundovou, Jana Palacha 1121, Mladá Boleslav na
položení vodovodní přípojky, elek. Přípojky a vjezdu – parcela 1017/4 v k.ú.DR.
Záměr odprodat část pozemku pod stávající zdí oplocení u nemovitosti M.Svobody
– čp. 55 v HR
Uzavření nájemní smlouvy na využití pozemku 1035/3 na dobu 30

10. lklk let za 1 kč pro Michala Svobodu, Horní Rokytňany 55.

Obecní zastupitelstvo ukládá:

1. Nadále dohlížet na provoz vodovodu– M.Hrušová
2. Zajistit dokončení opravy hasičárny v HR – Firma Münnich s.r.o. Přemyslova 22,
Kostelec nad Labem – M.Hrušová

3. prodloužení veř.osvětlení –– R.Kvapil

4. Zajistit změnu územního plánu dle žádostí a požadavku obce– M.Hrušová
5. Zajistit v případě potřeby distribuci roušek a desinfekčních prostředků občanům obce –
M.Hrušová

6. Pokračovat v jednáních ohledně pasportu dešťové kanalizace – M.Hrušová
7. Realizovat zpevnění krajnice – po 31.3.2021 – B.Hanuš
8. Realizovat vybavení úřadu počítačovou technikou vč. zabezpečení budovy –M.Hrušová
9. Zajistit úpravu veřejného prostranství v DR a HR – B.Hanuš, R.Kvapil, R.Calviti
10. Prověřit možnosti ukládání bioodpadu s ohledem na ukončení této činnosti firmou Vrabec
– B.Hanuš

11. Uzavřít nájemní smlouvu s M.Svobodou na pronájem pozemku 1035/3 v k.ú. HR za 1 Kč
na dobu 30 let
12. Zjistit podmínky úsekového měření rychlosti v obci – M.Hrušová
13. Zjistit podmínky kamerového systému v obci – M.Hrušová
14. Zjistit cenové možnosti na úpravu návse v HR a DR – M.Hrušová
15. Vytipovat občany, kteří porušují pravidla ukládání odpadů a parkování na

travnatých plochách pro potřeby zahájení správního řízení. – všichni zastupitelé

Hlasováno – 6 pro – usnesení bylo schváleno
Starostka poděkovala přítomným a v 18,30 schůzi ukončila, další zastupitelstvo bude
16.4.2021 od 17.00 hod.
Zapsala
Ověřila

