Zápis z XXX. zasedání Zastupitelstva obce Rokytnice,
konaného dne 17. prosince 2021
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Rokytnici
se zahájením v 18.00 hodin

Přítomno:

9 členů (dle přiložené prezenční listiny)
7 hostů (dle přiložené prezenční listiny)

Program:
1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Schválení programu
4. Připomínky a žádosti občanů
5. Zpráva odborného lesního hospodáře
6. Systém náležité péče
7. Zpráva o činnosti obecního úřadu
8. Kontrola usnesení a úkolů z XXIX. zasedání ZO
9. Projednání pachtu a prodeje pozemků
10. Rozpočtové opatření
11. Schválení dotací a darů na rok 2022
12. Střednědobý výhled rozpočtu obce Rokytnice
13. Schválení rozpočtu obce Rokytnice na rok 2022
14. Změna územního plánu
15. Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
16. Různé
17. Diskuse
18. Závěr

Zapisovatelka:
Mgr. Iva Filáková
Ověřovatelé zápisu:
Ladislav Hofschneider
Zdeněk Kostka

1. Zahájení
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Rokytnice zahájil starosta Antonín Goňa.
Pan Goňa přivítal přítomné a konstatoval, že počet přítomných členů ZO je dle Listiny
přítomných 9, ZO je tedy schopno přijímat usnesení.
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Starosta určil, že zapisovatelkou z dnešního zasedání bude Mgr. Iva Filáková.
Zápis z jednání ZO bude ověřován ověřovateli, kteří správnost zápisu potvrdí svým podpisem.
Starosta navrhl, aby ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli Ladislav Hofschneider a
Zdeněk Kostka. Oba souhlasili. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Proběhlo
hlasování.
Usnesení XXX/464
ZO určilo ověřovatele zápisu z dnešního zasedání ZO Ladislava Hofschneidera a Zdeňka
Kostku.
Hlasování: Pro 9
3. Schválení programu
Starosta přečetl program XXX. zasedání ZO. Po krátké diskusi byl přečten návrh na
usnesení a proběhlo hlasování.
Usnesení XXX/465
ZO schválilo program XXX. zasedání ZO.
Hlasování: Pro 9
4. Připomínky a žádosti občanů
Paní Mgr. Žaludová, ředitelka místní ZŠ a MŠ, vznesla několik připomínek k plánované
rekonstrukci budovy ZŠ a MŠ. Starosta jí opět vysvětlil, že zastupitelstvo na svém zasedání
dne 22.10.2021 schválilo podání žádosti o dotaci na rekonstrukci elektrorozvodů, plynových
rozvodů, kotelny a odpadů v budově ZŠ a MŠ. Přístavba budovy MŠ byla zamítnuta z důvodu
vysoké finanční náročnosti stavby. Paní ředitelka nesouhlasila s tímto postupem a opakovaně
požadovala podání žádosti i na přístavbu budovy MŠ. Znovu jí bylo vysvětleno, že má obec i
jiné priority a nyní musí financovat dlouhodobě plánované projekty.
5. Zpráva odborného lesního hospodáře
Odborný lesní hospodář pan Stanislav Vrzalík přečetl písemnosti - Rozbor
hospodaření za rok 2021 – Obec Rokytnice a Plán výroby na rok 2022 – Obec Rokytnice. Po
krátké diskusi byl přečten návrh na usnesení a proběhlo hlasování.
Usnesení XXX/466
ZO schválilo zprávu odborného lesního hospodáře Stanislava Vrzalíka – Rozbor hospodaření
za rok 2021 – Obec Rokytnice a Plán výroby na rok 2022 – Obec Rokytnice.
Hlasování: Pro 9
6. Systém náležité péče
Dále pan Vrzalík seznámil zastupitele se Systémem náležité péče. Po krátké diskusi
byl přečten návrh na usnesení a proběhlo hlasování.
Usnesení XXX/467
ZO provedlo hodnocení Systému náležité péče.
Hlasování: Pro 9

7. Zpráva o činnosti obecního úřadu
Starosta přečetl zprávu o činnosti obecního úřadu od 20.11.2021 do 17.12.2021. Ze
strany přítomných nebyly ke zprávě vzneseny žádné připomínky. Byl přečten návrh na
usnesení a proběhlo hlasování.
Usnesení XXX/468
ZO schválilo zprávu o činnosti obecního úřadu od 20.11.2021 do 17.12.2021.
Hlasování: Pro 9

8. Kontrola usnesení a úkolů z XXIX. zasedání ZO
Starosta se zeptal ověřovatelů tohoto zápisu Petra Salokyho a Petra Malaníka, zda mají
nějaké připomínky k tomuto zápisu. Odpověděli, že ne. Poté starosta provedl kontrolu
usnesení a úkolů z XXIX. zasedání ZO. Byl přečten návrh na usnesení a proběhlo hlasování.
Usnesení XXX/469
ZO schválilo kontrolu usnesení a úkolů z XXIX. zasedání ZO.
Hlasování: Pro 9

9. Projednání pachtu a prodeje pozemků
Starosta informoval, že záměr na pacht nemovitých věcí: obecních pozemků p.č. 10/2
o výměře 98 m2, p.č. 10/3 o výměře 66 m2, p.č. 11/1 o výměře 394 m2, p.č. 286 o výměře
619 m2, p.č. 287 o výměře 547 m2, p.č. 288/1 o výměře 784 m2, p.č. 288/2 o výměře 784 m2,
p.č. 288/3 o výměře 524 m2, p.č. 288/4 o výměře 287 m2, p.č. 290/1 o výměře 1 436 m2, p.č.
290/8 o výměře 1 666 m2, p.č. 290/9 o výměře 828 m2, p.č. 648/3 o výměře 2 095 m2, p.č.
681/1 o výměře 1 195 m2, p.č. 704/2 o výměře 2 606 m2, p.č. 715/1 o výměře 292 m2, p.č.
722/1 o výměře 4 099 m2, p.č. 722/3 o výměře 1 207 m2, p.č. 722/4 o výměře 193 m2, p.č.
722/5 o výměře 1 413 m2, p.č. 722/6 o výměře 1 205 m2, p.č. 1318/6 o výměře 694 m2, p.č.
1972/2 o výměře 1 160 m2, p.č. 2172/19 o výměře 1 530 m2, p.č. 2216 o výměře 691 m2 byl
řádně zveřejněn na úředních deskách obecního úřadu. K zveřejněnému záměru byly v řádné
lhůtě doručeny 2 nabídky a to:
Nabídka společnosti JAVORNÍK – CZ s.r.o., Štítná nad Vláří 414, 763 33 Štítná nad Vláří
za účelem provozování zemědělské činnosti. Společnost JAVORNÍK – CZ s.r.o.nabízí
pachtovné ve výši 4.100,- Kč/ha/rok.
Nabídka pana Jaroslava Moudříka, Rokytnice 32, 763 21 Slavičín za účelem provozování
zemědělské činnosti. Pan Moudřík nabízí pachtovné ve výši 2.150,- Kč/ha/rok.
Po krátké diskusi byla schválena nejvyšší nabídka společnosti JAVORNÍK – CZ s.r.o ve výši
4.100,- Kč/ha/rok. Dále bylo navrženo uzavřít se společností JAVORNÍK – CZ s.r.o
pachtovní smlouvu na dobu určitou od 1.1.2022 do 31.12.2026. Byl přečten návrh na usnesení
a proběhlo hlasování.
Usnesení XXX/470
ZO rozhodlo o pachtu nemovitých věcí: obecních pozemků p.č. 10/2 o výměře 98 m2, p.č.
10/3 o výměře 66 m2, p.č. 11/1 o výměře 394 m2, p.č. 286 o výměře 619 m2, p.č. 287 o
výměře 547 m2, p.č. 288/1 o výměře 784 m2, p.č. 288/2 o výměře 784 m2, p.č. 288/3 o
výměře 524 m2, p.č. 288/4 o výměře 287 m2, p.č. 290/1 o výměře 1 436 m2, p.č. 290/8 o
výměře 1 666 m2, p.č. 290/9 o výměře 828 m2, p.č. 648/3 o výměře 2 095 m2, p.č. 681/1 o
výměře 1 195 m2, p.č. 704/2 o výměře 2 606 m2, p.č. 715/1 o výměře 292 m2, p.č. 722/1 o

výměře 4 099 m2, p.č. 722/3 o výměře 1 207 m2, p.č. 722/4 o výměře 193 m2, p.č. 722/5 o
výměře 1 413 m2, p.č. 722/6 o výměře 1 205 m2, p.č. 1318/6 o výměře 694 m2, p.č. 1972/2 o
výměře 1 160 m2, p.č. 2172/19 o výměře 1 530 m2, p.č. 2216 o výměře 691 m2 společnosti
JAVORNÍK – CZ s.r.o., Štítná nad Vláří 414, 763 33 Štítná nad Vláří za účelem
provozování zemědělské činnosti. Všechny pozemky se nachází v obci Rokytnice, v k.ú.
Rokytnice u Slavičína. Celková výměra výše uvedených pozemků je 2,6413 ha. Pachtovné
činí 4.100,- Kč/ha/rok. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1.1.2022 do
31.12.2026. ZO pověřilo starostu podpisem pachtovní smlouvy.
Hlasování: Pro 9
Dále starosta informoval, že záměr na pacht nemovitých věcí: obecních pozemků p.č. 301/23
o výměře 1 958 m2, p.č. 342/32 o výměře 731 m2, p.č. 485/1 o výměře 1 061 m2, p.č. 485/28
o výměře 121 m2, p.č. 551 o výměře 2 629 m2, p.č. 647 o výměře 2 862 m2, p.č. 935 o
výměře 234 m2, p.č. 936 o výměře 1 550 m2, p.č. 940/2 o výměře 543 m2, p.č. 954/3 o
výměře 387 m2, p.č. 972/1 o výměře 1 204 m2, p.č. 972/2 o výměře 439 m2, p.č. 1994 o
výměře 1 118 m2, p.č. 2090 o výměře 1 388 m2, p.č. 2172/16 o výměře 30 141 m2, p.č.
2172/18 o výměře 1 025 m2, p.č. 2208 o výměře 1 881 m2, p.č. 2209/1 o výměře 106 m2, p.č.
2217/4 o výměře 663 m2, p.č. 293/20 o výměře 22 013 m2, p.č. 388 o výměře 4 007 m2,
p.č. 389 o výměře 1 683 m2, p.č. p.č. 403 o výměře 338 m2, p.č. 404 o výměře 317 m2, p.č.
405 o výměře 345 m2, p.č. 406 o výměře 1 190 m2, p.č. 407 o výměře 50 713 m2, p.č. 408 o
výměře 140 m2, p.č. 411 o výměře 3 489 m2, p.č. 412 o výměře 230 m2, p.č. 441/1 o výměře
16 374 m2, p.č. 441/2 o výměře 9 498 m2, p.č. 468/1 o výměře 4 126 m2, p.č. 478/1 o výměře
109 m2, p.č. 1318/16 o výměře 1 038 m2 byl řádně zveřejněn na úředních deskách obecního
úřadu. K zveřejněnému záměru byly v řádné lhůtě doručeny 4 nabídky a to:
Nabídka společnosti JAVORNÍK – CZ s.r.o., Štítná nad Vláří 414, 763 33 Štítná nad Vláří
za účelem provozování zemědělské činnosti. Společnost JAVORNÍK – CZ s.r.o., nabízí
pachtovné ve výši 4.100,- Kč/ha/rok.
Nabídka společnosti ROKSLAV s.r.o., Horní náměstí 818, 763 21 Slavičín za účelem
provozování zemědělské činnosti. Společnost ROKSLAV nabízí pachtovné ve výši 1.700,Kč/ha/rok.
Nabídka pana Pavla Vrby st., K Hájenkám 344, 763 21 Slavičín za účelem provozování
zemědělské činnosti. Pan Vrba nabízí pachtovné ve výši 2.200,- Kč/ha/rok.
Nabídka pana Pavla Vrby ml., Rokytnice 9, 763 21 Slavičín za účelem provozování
zemědělské činnosti. Pan Vrba nabízí pachtovné ve výši 3.300,- Kč/ha/rok.
Po krátké diskusi byla schválena nejvyšší nabídka společnosti JAVORNÍK – CZ s.r.o ve výši
4.100,- Kč/ha/rok. Dále bylo navrženo uzavřít se společností JAVORNÍK – CZ s.r.o
pachtovní smlouvu na dobu určitou od 1.1.2022 do 31.12.2026. Byl přečten návrh na usnesení
a proběhlo hlasování.
Usnesení XXX/471
ZO rozhodlo o pachtu nemovitých věcí: obecních pozemků p.č. 301/23 o výměře 1 958 m2,
p.č. 342/32 o výměře 731 m2, p.č. 485/1 o výměře 1 061 m2, p.č. 485/28 o výměře 121 m2,
p.č. 551 o výměře 2 629 m2, p.č. 647 o výměře 2 862 m2, p.č. 935 o výměře 234 m2, p.č. 936
o výměře 1 550 m2, p.č. 940/2 o výměře 543 m2, p.č. 954/3 o výměře 387 m2, p.č. 972/1 o
výměře 1 204 m2, p.č. 972/2 o výměře 439 m2, p.č. 1994 o výměře 1 118 m2, p.č. 2090 o
výměře 1 388 m2, p.č. 2172/16 o výměře 30 141 m2, p.č. 2172/18 o výměře 1 025 m2, p.č.

2208 o výměře 1 881 m2, p.č. 2209/1 o výměře 106 m2, p.č. 2217/4 o výměře 663 m2, p.č.
293/20 o výměře 22 013 m2, p.č. 388 o výměře 4 007 m2, p.č. 389 o výměře 1 683 m2, p.č.
p.č. 403 o výměře 338 m2, p.č. 404 o výměře 317 m2, p.č. 405 o výměře 345 m2, p.č. 406 o
výměře 1 190 m2, p.č. 407 o výměře 50 713 m2, p.č. 408 o výměře 140 m2, p.č. 411 o výměře
3 489 m2, p.č. 412 o výměře 230 m2, p.č. 441/1 o výměře 16 374 m2, p.č. 441/2 o výměře
9 498 m2, p.č. 468/1 o výměře 4 126 m2, p.č. 478/1 o výměře 109 m2, p.č. 1318/16 o výměře
1 038 m2 společnosti JAVORNÍK – CZ s.r.o., Štítná nad Vláří 414, 763 33 Štítná nad Vláří
za účelem zemědělské činnosti. Všechny pozemky se nachází v obci Rokytnice, v k.ú.
Rokytnice u Slavičína. Celková výměra výše uvedených pozemků je 16,5651 ha. Pachtovné
činí 4.100,- Kč/ha/rok. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1.1.2022 do
31.12.2026. ZO pověřilo starostu podpisem pachtovní smlouvy.
Hlasování: Pro 9

Dále starosta informoval přítomné, že na úředních deskách obecního úřadu byl řádně
zveřejněn záměr na prodej nemovité věci - pozemku p.č. 292/95 o výměře 156 m2 a části
pozemku p.č. 292/45, žadatelka paní Helena Juračková, Rokytnice 111, 763 21 Slavičín.
K zveřejněnému záměru nebyly v řádné lhůtě vzneseny žádné připomínky nebo vyjádření a
nebyly předloženy jiné nabídky. Starosta předložil zastupitelům situační plány, na kterých
byly výše uvedené pozemky barevně vyznačeny. Stavební výbor provedl v dané lokalitě
místní šetření dne 11.12.2021. Stavební výbor doporučuje odprodej části pozemku p.č.
292/45, výměra prodávané části pozemku p.č. 292/45 bude určená geometrickým zaměřením.
Dále stavební výbor doporučuje odprodej pozemku p.č. 292/45 pod podmínkou vyznačení a
zřízení bezúplatného věcného břemene inženýrských sítí – kanalizačních sítí, ve prospěch
obce Rokytnice. Vzhledem k tomu, že rodina paní Juračkové pozemky delší dobu užívá a
pravidelně udržuje, starosta navrhl odprodat pozemky za cenu 20,- Kč/m2. Paní Juračková si
musí na své náklady prodávanou část pozemku geometricky zaměřit a uhradit veškeré
náklady spojené s prodejem pozemků. ZO pověřilo starostu podpisem kupní smlouvy. Po
krátké diskusi byl přečten návrh na usnesení a proběhlo hlasování.
Usnesení XXX/472
ZO rozhodlo o prodeji nemovité věci pozemku p.č. 292/95 o výměře 156 m2 a části pozemku
p.č. 292/45 paní Heleně Juračkové, Rokytnice 111, 763 21 Slavičín za cenu 20,- Kč/m2.
Přesná výměra prodávané části pozemku p.č. 292/45 bude určená geometrickým zaměřením.
Prodej pozemku p.č. 292/95 je podmíněn vyznačením a zřízením bezúplatného věcného
břemene inženýrských sítí – kanalizačních sítí, ve prospěch obce Rokytnice. Pozemky se
nachází v obci Rokytnice, v k.ú. Rokytnice u Slavičína. Paní Juračková uhradí veškeré
náklady spojené s prodejem pozemku. ZO pověřilo starostu podpisem kupní smlouvy.
Hlasování: Pro 9

10. Rozpočtové opatření
Starosta sdělil, že návrhem rozpočtového opatření č. 7/2021 se zabýval FV na svém
zasedání dne 14.12.2021. FV doporučuje zastupitelstvu obce schválit rozpočtové opatření
č. 7/2021 dle předloženého materiálu beze změn. Po krátké diskusi byl přečten návrh na
usnesení a proběhlo hlasování.
Usnesení XXX/473
ZO schválilo rozpočtové opatření č. 7/2021.
Hlasování: Pro 9

11. Schválení dotací a darů na rok 2022
Žádosti o přidělení dotací a darů na rok 2022 projednal FV na svém zasedání dne
14.12.2021. Všechny žádosti jednotlivých organizací jsou uloženy na obecním úřadě.
Předseda FV Ing. Vlastimil Bureš postupně přečetl jednotlivé částky, které navrhl FV.
 FV navrhl SK Rokytnice, z.s. dotaci ve výši 16 000,- Kč. Zastupitelé souhlasili.
Usnesení XXX/474
ZO schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2022 pro SK Rokytnice, z.s.
ve výši 16 000,- Kč.
Hlasování: Pro 9
 FV navrhl TJ Rokytnice, z.s. dotaci ve výši 85 000,- Kč. Zastupitelé souhlasili.
Usnesení XXX/475
ZO schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2022 pro TJ Rokytnice, z.s.
ve výši 85 000,- Kč.
Hlasování: Pro 9
 FV navrhl ČČK Rokytnice dar ve výši 8 000,- Kč. Zastupitelé souhlasili.
Usnesení XXX/476
ZO schválilo Darovací smlouvu o poskytnutí daru na rok 2022 pro ČČK Rokytnice ve výši
8 000,- Kč.
Hlasování: Pro 9
 FV navrhl Klubu důchodců Rokytnice dar ve výši 6 000,- Kč. Zastupitelé souhlasili.
Usnesení XXX/477
ZO schválilo Darovací smlouvu o poskytnutí daru na rok 2022 pro Klub důchodců Rokytnice
ve výši 6 000,- Kč.
Hlasování: Pro 9

FV navrhl SR při ZŠ a MŠ Rokytnice dotaci ve výši 15 000,- Kč. Zastupitelé
souhlasili.
Usnesení XXX/478
ZO schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2022 pro SR při ZŠ a MŠ
Rokytnice ve výši 15 000,- Kč.
Hlasování: Pro 9
 FV navrhl Českému svazu včelařů, z.s. dar ve výši 5 000,- Kč. Zastupitelé souhlasili.
Usnesení XXX/479
ZO schválilo Darovací smlouvu o poskytnutí daru na rok 2022 pro Český svaz včelařů, z.s. ve
výši 5 000,- Kč.
Hlasování: Pro 9

 FV navrhl Mysliveckému spolku Jasla Rokytnice dotaci ve výši 15 000,- Kč.
Zastupitelé souhlasili.
Usnesení XXX/480
ZO schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2022 Mysliveckému spolku
Jasla. Rokytnice ve výši 15 000,- Kč.
Hlasování: Pro 9
Dne 30.11.2021 byla na OÚ doručena Žádost o poskytnutí finančního daru na rok
2022 pro Městskou nemocnici ve Slavičíně, žadatel MUDr. Libor Palkovský, ředitel
Městské nemocnice Slavičín. Po krátké diskusi byl navržen finanční dar ve výši 10.000,- Kč.
Byl přečten návrh na usnesení a proběhlo hlasování.
Usnesení XXX/481
ZO schválilo poskytnutí finančního daru na rok 2022 ve výši 10 000,- Kč pro Městskou
nemocnici Slavičín, Komenského 1, 763 21 Slavičín. Zároveň schválilo darovací smlouvu a
pověřilo starostu jejím podpisem.
Hlasování: Pro 9
Dále byly na OÚ doručeny tři žádosti, předkladatelka Mgr. Simona Goňová, ředitelka
Rodinného a mateřského centra Slavičín, z.s.. Paní Goňová žádá o poskytnutí dotace nebo
daru na projekty: Pohybové hrátky s dětmi, Rehabilitační cvičení pro seniory a Dětské
čarodějnické odpoledne, které plánuje uskutečnit v Rokytnici. Po krátké diskusi bylo
navrženo, uzavřít s paní Goňovou na tyto akce Veřejnoprávní smlouvy. Byl přečten návrh na
usnesení a proběhlo hlasování.
Usnesení XXX/482
ZO schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2022 Mgr. Simoně Goňové,
Rodinné a mateřské centrum Slavičín, z.s. na projekt: Pohybové hrátky rodičů a dětí
v Rokytnici ve výši 5 000,- Kč.
Hlasování: Pro 9
Usnesení XXX/483
ZO schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2022 Mgr. Simoně Goňové,
Rodinné a mateřské centrum Slavičín, z.s. na projekt: Rehabilitační cvičení pro seniory
v Rokytnici ve výši 5 500,- Kč.
Hlasování: Pro 9
Usnesení XXX/484
ZO schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2022 Mgr. Simoně Goňové,
Rodinné a mateřské centrum Slavičín, z.s. na projekt: Dětské čarodějnické odpoledne
v Rokytnici ve výši 5 500,- Kč.
Hlasování: Pro 9

12. Střednědobý výhled rozpočtu obce Rokytnice
Předseda finančního výboru (FV) Ing. Vlastimil Bureš sdělil, že návrhem úpravy č. 1
střednědobého výhledu rozpočtu Obce Rokytnice na období 2022 - 2023 se zabýval FV na
svém zasedání dne 25.11.2021. FV doporučuje zastupitelstvu obce schválit návrh úpravy č.1
střednědobého výhledu rozpočtu Obce Rokytnice na období 2022 - 2023 beze změn. Po
krátké diskusi byl přečten návrh na usnesení a proběhlo hlasování.

Usnesení XXX/485
ZO schválilo návrh úpravy č. 1 střednědobého výhledu rozpočtu Obce Rokytnice na období
2022 – 2023.
Hlasování: Pro 9

13. Schválení rozpočtu obce Rokytnice na rok 2022
Starosta zastupitelům předložil ke schválení návrh neinvestičního příspěvku na provozní
výdaje příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Rokytnice, okres Zlín na rok
2022. Po krátké diskusi byl přečten návrhy na usnesení a proběhlo hlasování.
Usnesení XXX/486
ZO schválilo neinvestiční příspěvek na provozní výdaje Základní škole a mateřská škole
Rokytnice, okres Zlín na rok 2022 ve výši 430.000,- Kč.
Hlasování: Pro 9

Předseda finančního výboru Ing. Vlastimil Bureš přečetl zápis ze zasedání FV
konaného dne 25.11.2021. FV se na tomto zasedání zabýval návrhem rozpočtu obce na rok
2022. Každý zastupitel obdržel návrh rozpočtu v dostatečném časovém předstihu
k prostudování. Návrh rozpočtu byl řádně zveřejněn na úředních deskách obecního úřadu. Po
krátké diskusi byl vysloven s návrhem rozpočtu obce na rok 2022 souhlas, byl přečten návrh
na usnesení a proběhlo hlasování.
Usnesení XXX/487
ZO schválilo rozpočet obce Rokytnice na rok 2022.
Příjmy: 11 150 000,- Kč
Výdaje: 15 860 000,- Kč
Saldo příjmů a výdajů ve výši 4 710 000,- Kč bude kryto zůstatkem finančních prostředků
z roku 2021.
Hlasování: Pro 9
Aby nemusela být svolávána mimořádná zasedání zastupitelstva kvůli příjímání
rozpočtových opatření, zvláště když dochází k převodu menších finančních položek v rámci
rozpočtu bylo navrženo, aby zastupitelstvo zplnomocnilo starostu k provádění rozpočtových
opatření do výše 120 000,- Kč v rámci rozpočtu. S tímto byl vysloven souhlas, byl přečten
návrh na usnesení a proběhlo hlasování.
Usnesení XXX/488
ZO zplnomocnilo starostu Antonína Goňu k provádění rozpočtových opatření do výše
120 000,- Kč v rámci schváleného rozpočtu na rok 2022. Dále uložilo starostovi obce
informovat zastupitelstvo o provedených rozpočtových opatřeních na nejbližším zasedání.
Hlasování: Pro 9

14. Změna územního plánu
Na OÚ byla doručena Žádost o pořízení změny územního plánu, žadatel Jakub Habanec,
Obchodní 581/12, 763 21 Slavičín. K této žádosti bylo vydáno souhlasné stanovisko
Městského úřadu Valašské Klobouky, stavební odbor, oddělení územního plánování.
Po krátké diskusi byl přečten návrh na usnesení a proběhlo hlasování.

Usnesení XXX/489
ZO schválilo dle ust. § 6 odst. 5 písm. a), dle § 46 odst. 3 stavebního zákona pořízení změny
Územního plánu Rokytnice v obsahu změny vymezení pozemku parc. č. 292/121 k. ú.
Rokytnice u Slavičína z plochy zemědělské na plochu individuálního bydlení.
Podmínilo dle ust. § 55a odst. 6 stavebního zákona pořízení změny územního plánu úhradou
nákladů na její vypracování jejím žadatelem, kterým je částečný vlastník daného pozemku,
pan Jakub Habanec, adresou Obchodní 581, 763 21 Slavičín.
Souhlasilo dle ust. § 55a odst. 1 stavebního zákona s pořízením změny územního plánu
zkráceným postupem pořízení.
Hlasování: Pro 9

15. Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene
Starosta informoval přítomné, že v pozemcích manželů Zdeňka a Lucie Valentových je
umístěna obecní kanalizace. Aby bylo možné tuto kanalizaci provozovat a udržovat, je nutné
s manželi Valentovými uzavřít Smlouvu o zřízení služebnosti – věcného břemene. Návrh
smlouvy vypracoval Mgr. Zdeněk Rumplík. Manželé Valentovi se s návrhem smlouvy
souhlasí. Byl přečten návrh na usnesení a proběhlo hlasování.
Usnesení XXX/490
ZO schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti, uzavřenou mezi manželi
Zdeňkem Valentou, Divnice 52, 763 21 Slavičín, Lucií Valentovou, Rokytnice 187, 763 21
Slavičín a Obcí Rokytnice, Rokytnice 58, 763 21 Slavičín a pověřilo starostu podpisem této
smlouvy.
Hlasování: Pro 9

16. Různé
 Smlouva o zřízení věcného břemene
Starosta navrhl mimořádně zařadit do programu jednání projednání Smlouvy o zřízení
věcného břemene.
Usnesení XXX/491
ZO rozhodlo mimořádně zařadit do programu jednání projednání Smlouvy o zřízení věcného
břemene.
Hlasování: Pro 9
Starosta seznámil zastupitele s návrhem Smlouvy o zřízení věcného břemene
č. OT-014330060109/002 - ADS. Věcné břemeno spočívá v umožnění zřízení práva
umožňujícího využít zatíženou nemovitost pro účely umístěné distribuční soustavy.
S návrhem smlouvy byl vysloven souhlas. Byl přečten návrh na usnesení a proběhlo
hlasování.
Usnesení XXX/492
ZO schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene č. OT-014330060109/002 - ADS uzavřenou
mezi Obcí Rokytnice 58, 763 21 Slavičín a EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černé Pole, 602 00
Brno a pověřilo starostu podpisem této smlouvy.
Hlasování: Pro 9

17. Diskuse
Pan Jiří Zoller se dotázal, kdy proběhne oprava nosného sloupku u zastřešení
kulturního areálu na hřišti. Starosta odpověděl, že již má sjednanou schůzku s panem Jiřím
Štěpančíkem ze společnosti SPS střechy.

18. Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání v 19:55 hodin ukončil.

Zapsala: Mgr. Iva Filáková
Ověřovatelé zápisu:
Ladislav Hofschneider
Zdeněk Kostka

…………………………………..
Antonín Goňa, starosta

Zapsáno v Rokytnici, dne 28.12.2021

