Zápis z veřejného jednání Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou,
konaného dne 16. 12. 2019 ve školní jídelně
Přítomni:
Jana Černá
Petr Doubek
Michal Hák
Mgr. Blanka Herčíková
Jaroslav Hloušek
Mgr. Milan Javůrek
Petr Kadavý
Ing. Petr Matyáš
Mgr. Marek Nechanický
Ing. Leoš Pavlata
Martin Pozdníček, DiS.
Michal Seidl
Mgr. Matěj Šimůnek

Omluveni:
Mgr. Milan Jón
Ing. Bronislav Patočka

Program:
1.
Úvod, schválení programu
2.
Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
3.
Schválení zápisu z minulého jednání ze dne 25. 9. 2019
4.
Informace o realizaci dalších etap modernizace ČOV a jejich financování
5.
Plnění rozpočtu města k datu 30. 11. 2019, schválení rozpočtových opatření, Pravidla
rozpočtového provizoria
6.
Prodeje, odkupy a směny pozemků
7.
Schválení nových obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích
8.
Aktualizace zřizovací listiny Městského informačního centra
9.
Informace o dotacích
10. Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období
11. Diskuse
12. Závěr

Jednání řídil starosta města Ing. Petr Matyáš.
Při zahájení jednání bylo přítomno 10 členů zastupitelstva města a host Ing. Milan Hejduk,
ředitel svazku VHS Turnov.
1. Úvod, schválení programu
Starosta města Ing. Petr Matyáš přivítal přítomné zastupitele a veřejnost. Konstatoval, že toto veřejné
zasedání bylo řádně svoláno a je přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů, a tudíž je zastupitelstvo
usnášeníschopné. Upozornil na to, že z dnešního veřejného jednání Zastupitelstva města Rokytnice
nad Jizerou pořizován audiovizuální záznam (v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobních dat, v platném znění). Pořízený záznam bude po anonymizaci osobních údajů zveřejněn
na webových stránkách města www.mesto-rokytnice.cz. Účelem pořízení záznamu je vytvoření podkladů
pro zápis a dále informování občanů o aktuálním dění v obci. V případě požadavků na opravu údajů či
uplatnění jiných práv je možno se obrátit na Město Rokytnice nad Jizerou jako pořizovatele záznamu.
Dále vyzval zastupitele ke schválení předložené programu jednání s tím, že bod týkající se modernizace
ČOV bude přesunut na 4. místo v pořadí, neboť je pro vysvětlení případných dotazů přítomen Ing. Milan
Hejduk, VHS Turnov.
Usnesení č. 190/2019
ZM schvaluje
program jednání.
Jana Černá, Petr Doubek, Michal Hák, Mgr. Blanka Herčíková, Mgr. Milan Javůrek,
Pro:
Petr Kadavý, Ing. Petr Matyáš, Ing. Leoš Pavlata, Martin Pozdníček, DiS., Mgr. Matěj
Šimůnek
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2. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Starosta města vyzval zastupitele ke schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky.
Usnesení č. 191/2019
ZM schvaluje
ověřovatele zápisu ve složení Ing. Leoš Pavlata a Michal Hák, a zapisovatelku Kateřinu Rotroeklovou, DiS..
Jana Černá, Petr Doubek, Michal Hák, Mgr. Blanka Herčíková, Mgr. Milan Javůrek, Petr
Pro:
Kadavý, Ing. Petr Matyáš, Ing. Leoš Pavlata, Martin Pozdníček, DiS., Mgr. Matěj Šimůnek

3. Schválení zápisu z minulého jednání ze dne 25. 9. 2019
Starosta města vyzval ke vznášení připomínek k zápisu z posledního jednání zastupitelstva města.
Vzhledem k tomu, že k němu nebylo žádných dotazů ani připomínek, byl schválen.
Usnesení č. 192/2019
ZM schvaluje
zápis z minulého jednání ze dne 25. 9. 2019.
Jana Černá, Petr Doubek, Michal Hák, Mgr. Blanka Herčíková, Mgr. Milan Javůrek, Petr
Pro:
Kadavý, Ing. Petr Matyáš, Ing. Leoš Pavlata, Martin Pozdníček, DiS., Mgr. Matěj Šimůnek

4. Informace o realizaci dalších etap modernizace ČOV a jejich financování
Při projednávání následujícího bodu se dostavil Ing. Marek Nechanický a pan Jaroslav Hloušek,
počet přítomných zastupitelů se tím zvýšil na 12 osob.
Rekonstrukce městské ČOV – aktuální informace:
Ředitel svazku VHS Turnov, Ing. Milan Hejduk seznámil přítomné s následujícími informacemi.
Rekonstrukce ČOV jsou pro příští roky zásadními investičními plány VHS Turnov. V letech 2018-2019
byla realizována zásadní etapa na ČOV Semily. Z dalších obdobných aktivit je nejdále v přípravách úplná
rekonstrukce ČOV v Rokytnici nad Jizerou a její rekonstrukce začne proto také nejdříve.
VHS Turnov však v loňském roce konstatovalo několik negativních vstupů, které se musely následně
řešit:
- na obnovu městských ČOV aktuálně nejde získat žádná významná dotace,
- města nemají příliš peněz na spolufinancování akcí,
- VHS Turnov nemá žádné rezervy na svých účtech,
- výrazně stoupají ceny stavebních prací i technologických celků,
- majetky řešených ČOV jsou často na úplné hranici životnosti – provozovatelnosti,
- morálně stárnou zpracované projektové dokumentace,
- věcně stárnou dále ČOV, což přináší projekční potřebu řešit jejich další části, které původní projekty
ještě neobsahovaly.
Nejhorší situace je však v tom, že se skokově navyšují realizační ceny stavebních prací i technologických
celků. Proto po projednání s projektanty a s lidmi v oboru navyšujeme odhady původních rekonstrukcí
o 30 %. Navíc je předpoklad, že vysoutěžené ceny půjdou dále vysoce nahoru při případných dalších
odkladech realizace do pozdních let. Přes všechny negativní vlivy je povinností VHS obnovu městských
ČOV dále neodkládat a řešit ji. Funkční areál ČOV je totiž základní podmínkou bezproblémového života
ve městě.
Důvody rekonstrukce ČOV v Rokytnici nad Jizerou a přípravné fáze:
Tato čistírna výrazně přesluhuje dobu, kdy již měla být dávno rekonstruována. Jediné štěstí města i VHS
je, že byla postavena na rozdíl od jiných ČOV velmi kvalitně. Vzhledem k postupnému dožívání
technologie a k tomu, že některé její části jsou na hranici provozovatelnosti, je jednou z hlavních
investičních priorit VHS Turnov
VHS Turnov má již delší čas zpracované projekty na úplnou obnovu ČOV v Rokytnici nad Jizerou, má
platné stavební povolení. A má za sebou, bohužel i dva neúspěšné pokusy o získání významné dotace ze
SFŽP. Potvrdily se informace, že v tomto plánovacím období EU ani ČR již nepodporují standardní
2

rekonstrukce ČOV. Liberecký kraj také odmítl městské ČOV individuálně financovat. Standardně podpoří
jen ČOV v ROK z Programu ochrany vod LK.
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Celá obnova ČOV byla vysoutěžena najednou. Z důvodu možností poskytnutí dotací je pak
administrativně rozdělena na dvě etapy, a to současně i v závislosti na zabezpečení neustálého provozu
čistírny po dobu rekonstrukce.
Na první etapu je přislíbena dotace Libereckého kraje ve výši 2 mil Kč. První etapa bude realizována
v roce 2020. Bude zahrnovat tyto provozní soubory PS 02, PS 06, PS 13 a PS 14, včetně nutných
doprovodných stavebních úprav v interiéru i exteriéru ČOV a zpevněné plochy na střeše ČOV. Následně
bude pokračovat plnění zbylých částí. Vzhledem k zimní sezoně a vytíženosti ČOV musí být převážná
většina prací prováděna mimo obě zimní sezóny. Předpokládaný termín dokončení je říjen 2021.
Je také ideální, že roli stavebního dozoru budou plnit Ing. Uhlířová a Ing. Beran, protože se oba dva
osobně podíleli na úspěšné výstavbě této ČOV.
Poptávkové řízení:
Veřejné poptávkové řízení bylo zveřejněno dne 20. 09. 2019 na profilu zadavatele a dále veřejným
vyvěšením na území města Turnova a Rokytnice nad Jizerou. Termín pro dodání nabídek byl 31. 10.
2019. Dne 31. 10. 2019 se v Rokytnici nad Jizerou sešla komise, na které byly obálky otevřeny. Bylo
doručeno 6 nabídek. Nabídky byly odevzdány v požadovaném termínu v řádně uzavřených a označených
obálkách. Všechny nabídky byly dále posuzovány, splnily požadavky k předmětu veřejného
poptávkového řízení včetně obsahu zpracované nabídky. Jediným kritériem výběru byla výše nabídkové
ceny.
Po prověření jednotlivých nabídek, byl zaslán uchazeči KUNST po objasnění a doplnění kalkulace ceny
vybraných položek. Uchazeč cenu položek potvrdil a věrohodně doložil v požadovaném termínu.
Smlouva byla následně uzavřena se spol. KUNST, s. r. o. za cenu díla 22.899.000,- Kč.
Rozpočtovaná cena byla ve výši 26,7 mil. Kč (včetně 0,5 mil. rezervy), předpokládaná hodnota zakázky
byla zveřejněna ve výši 22,5 mil. Kč bez DPH (rovněž včetně rezervy 0,5 mil. Kč). Výsledná cena díla je
proto pro zadavatele příznivá.
Jde samozřejmě o obnovu budovy a technologie, a proto se určitě objeví vícepráce. Na jejich úhradu je
připravena rezerva a pokusí se jejich financování zvládnout a uřídit jako při jiných akcích.
Předpoklad financování:
Předpokládané výdaje na akci tedy činí 23 mil Kč. Financování akce bude v případě obvyklého úspěšného
postupu probíhat s pomocí dotací Libereckého kraje ve výši 4 mil. ke 2 mil. Kč přislíbeny v roce 2019, 2
mil Kč předpoklad žádosti o dotaci LK v roce 2020.
Pro město je pozitivní, že se starostové na základě podnětu starosty Ing. Matyáše dohodli na zmírnění
pravidla spolufinancování – z 35 % po odečtení dotace na 20 %. Město by proto mělo přispět částkou cca
3,6 mil. Kč. Protože však město potřebuje současně financovat i jiné investiční priority, tak jsme se
předběžně dohodli na splátkách městského podílu ve třech letech. Je možné například přijmout dohodu
2020 – 1,5 mil. Kč, 2021 – 1,7 mil. Kč, 2022 – 0,4 mil. Kč. O výši splátek však jsme připraveni jednat a
nastavit je tak, aby byly schůdné pro rozpočet města. Zbylou částku pak uhradí VHS Turnov – mezi 15 –
16 mil. Kč s tím, že je již schváleno pokrytí této částky v částečné výši 10 mil. Kč z nově přijatého úvěru
ze strany VHS Turnov.
Usnesení č. 193/2019
ZM bere na vědomí
informaci o přípravách rekonstrukce městské ČOV a jejím zahájení v roce 2020 a v této souvislosti schvaluje záměr
spolufinancování akce ve výši 3,6 mil. Kč.
Jana Černá, Petr Doubek, Michal Hák, Mgr. Blanka Herčíková, Jaroslav Hloušek, Mgr. Milan
Pro:
Javůrek, Petr Kadavý, Ing. Petr Matyáš, Ing. Leoš Pavlata, Martin Pozdníček, DiS., Mgr. Matěj
Šimůnek
Mgr. Marek Nechanický
Zdrželi se:

5. Plnění rozpočtu města k datu 30. 11. 2019, schválení rozpočtových opatření,
Pravidla rozpočtového provizoria
Zastupitelstvu města byl předložen na vědomí aktuální stav plnění a čerpání rozpočtu na rok 2019, a to
k datu 30. 11. 2019. Zároveň byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 8/2019, který schválený
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rozpočet města upravuje dle stávajících potřeb a změn v případě hospodaření města. Součástí navržených
usnesení je i každoroční pověření rady města ke schválení případného posledního rozpočtového opatření,
a to pouze v případě potřeby.
Pravidla rozpočtového provizoria
Zastupitelstvo města 17. 12. 2018 schválilo Pravidla rozpočtového provizoria města Rokytnice
nad Jizerou. Tato pravidla platí pro případ neschválení řádného rozpočtu do konce předchozího
kalendářního roku (§ 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění
pozdějších předpisů). Podle navržených pravidel rozpočtového provizoria se hospodaří do doby schválení
řádného rozpočtu. Předpokládá se, že v podmínkách rozpočtového provizoria se zejména realizují
nezbytné provozní výdaje související s chodem města, převody provozních prostředků organizacím, které
zřídilo nebo založilo město, osobní výdaje zaměstnanců, mandatorní výdaje a investiční akce zahájené
v předchozích letech. V období rozpočtového provizoria nebudou realizovány nové investiční akce, pokud
o nich zastupitelstvo města nerozhodlo jiným usnesením.
Pravidla rozpočtového provizoria jsou zpracována obecně, neboť takto nastavená pravidla lze schválit
pouze jednou a ne každoročně, jak tomu bylo zvykem. Takto schválena pravidla budou platit do doby, než
městu vznikne potřeba schválit pravidla jiná.
Usnesení č. 194/2019
ZM bere na vědomí
plnění rozpočtu města k datu 30. 11. 2019.
Jana Černá, Petr Doubek, Michal Hák, Mgr. Blanka Herčíková, Jaroslav Hloušek, Mgr. Milan
Pro:
Javůrek, Petr Kadavý, Ing. Petr Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, Ing. Leoš Pavlata, Martin
Pozdníček, DiS., Mgr. Matěj Šimůnek
Usnesení č. 195/2019
ZM schvaluje
rozpočtové opatření č. 8/2019, pověřuje Mgr. Denisu Hančovou provedením schválených změn v rozpočtu města
Rokytnice nad Jizerou pro rok 2019 a zároveň pověřuje radu města schválením posledního rozpočtového opatření
pro změny v rozpočtu města na rok 2019.
Jana Černá, Petr Doubek, Michal Hák, Mgr. Blanka Herčíková, Jaroslav Hloušek, Mgr. Milan
Pro:
Javůrek, Petr Kadavý, Ing. Petr Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, Ing. Leoš Pavlata, Martin
Pozdníček, DiS., Mgr. Matěj Šimůnek
Usnesení č. 196/2019
ZM bere na vědomí
schválená Pravidla rozpočtového provizoria města Rokytnice nad Jizerou ze dne 17. 12. 2018, podle kterých bude
Město v roce 2020 hospodařit do doby schválení řádného rozpočtu na rok 2020.
Jana Černá, Petr Doubek, Michal Hák, Mgr. Blanka Herčíková, Jaroslav Hloušek, Mgr. Milan
Pro:
Javůrek, Petr Kadavý, Ing. Petr Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, Ing. Leoš Pavlata, Martin
Pozdníček, DiS., Mgr. Matěj Šimůnek

6. Prodeje, odkupy a směny pozemků
a) Zelbovi Jiří a Anna, Svojšovická 2833/8, 141 00 Praha 4 – žádost o prodej pozemkové parcely
č. 2830/2 o výměře 813 m2 v k.ú. Dolní Rokytnice za účelem zpřístupnění cesty k vlastnímu
pozemku. Zastupitelstvo města dne 25.9.2019 schválilo záměr prodeje pozemkové parcely č. 2830/2
k.ú. Dolní Rokytnice za cenu 120,- Kč/m2.
Usnesení č. 197/2019
ZM schvaluje
prodej pozemkové parcely č. 2830/2 k.ú. Dolní Rokytnice, Rokytnice nad Jizerou, Zelbovým Jiřímu a Anně,
Svojšovická 2833/8, 141 00 Praha 4 za cenu 120,- Kč/m2.
Jana Černá, Petr Doubek, Michal Hák, Mgr. Blanka Herčíková, Jaroslav Hloušek, Mgr. Milan
Pro:
Javůrek, Petr Kadavý, Ing. Petr Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, Ing. Leoš Pavlata, Martin
Pozdníček, DiS., Mgr. Matěj Šimůnek

4

b) Alena Jónová, Dolní Rokytnice 448, 512 44 Rokytnice nad Jizerou, Ing. Milan Zlámal, Radova
599/4, Nové Sady, 779 00 Olomouc a paní Květa Zlámalová, Horní Rokytnice 253, 512 45
Rokytnice nad Jizerou - směna částí pozemku parc.č. 1839/3 o výměře cca 9 m2, parc.č. 1813/2
o výměře cca 5 m2, parc.č. 1814/3 o výměře cca 4 m2 a parc.č. 3285/1 o výměře cca 1 m2 (vlastník
Město Rokytnice nad Jizerou) nacházejících se v katastrálním území Horní Rokytnice nad Jizerou za
část pozemku 1839/4 (vlastník Alena Jónová, Dolní Rokytnice 448, 512 44 Rokytnice nad Jizerou,
Ing. Milan Zlámal, Radova 599/4, Nové Sady, 779 00 Olomouc a paní Květa Zlámalová, Horní
Rokytnice 253, 512 45 Rokytnice nad Jizerou) o výměře cca 24 m2 vše v k.ú. Horní Rokytnice nad
Jizerou. Rozdíl výměr směňovaných pozemků bude doplacen za cenu 200,- Kč/m2. Po realizaci
stavby přístupové komunikace v lokalitě US6) bude třeba vzájemně vypořádat pozemky pod touto
stavbou, za tím účelem bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí. Pozemkový výbor doporučuje
zastupitelstvu města se směnou pozemků s doplatkem souhlasit.
Usnesení č. 198/2019
ZM schvaluje
směnu části pozemků parc. č. 1839/3 o výměře cca 9 m2, parc.č. 1813/2 o výměře cca 5 m2, parc.č. 1814/3 o výměře
cca 4 m2 a parc.č. 3285/1 o výměře cca 1 m2 (vlastník Město Rokytnice nad Jizerou) za část pozemku 1839/4
(vlastník: Alena Jónová, Dolní Rokytnice 448, 512 44 Rokytnice nad Jizerou, Ing. Milan Zlámal, Radova 599/4,
Nové Sady, 779 00 Olomouc a paní Květa Zlámalová, Horní Rokytnice 253, 512 45 Rokytnice nad Jizerou)
o výměře cca 24 m2 vše v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou, Rokytnice nad Jizerou. Rozdíl výměr směňovaných
pozemků bude doplacen za cenu 200,- Kč/m2.
Jana Černá, Petr Doubek, Michal Hák, Mgr. Blanka Herčíková, Jaroslav Hloušek, Mgr. Milan
Pro:
Javůrek, Petr Kadavý, Ing. Petr Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, Ing. Leoš Pavlata, Martin
Pozdníček, DiS., Mgr. Matěj Šimůnek

Při projednávání následujícího bodu se dostavil pan Michal Seidl, počet přítomných zastupitelů se
tím zvýšil na 13 osob.
c) Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ: 70891508 - bezúplatný převod pozemků
ve vlastnictví Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ: 70891508, Městu Rokytnice
nad Jizerou, a to části pozemku parc.č.3368/1 o předpokládané výměře cca 100 m2, pozemku
parc.č.3368/17 o výměře 36 m2 a pozemku parc.č.3368/18 o výměře 15 m2 vše v k.ú. Horní
Rokytnice nad Jizerou. Pozemkový výbor doporučil zastupitelstvu města s nabytím pozemků
souhlasit.
Usnesení č. 199/2019
ZM schvaluje
bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ: 70891508,
Městu Rokytnice nad Jizerou, a to části pozemku parc.č.3368/1 o předpokládané výměře cca 100 m2, pozemku
parc.č.3368/17 o výměře 36 m2 a pozemku parc.č.3368/18 o výměře 15 m2 vše v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou,
Rokytnice nad Jizerou.
Jana Černá, Petr Doubek, Michal Hák, Mgr. Blanka Herčíková, Jaroslav Hloušek, Mgr. Milan
Pro:
Javůrek, Petr Kadavý, Ing. Petr Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, Ing. Leoš Pavlata, Martin
Pozdníček, DiS., Michal Seidl, Mgr. Matěj Šimůnek
d) Mgr. Dyndová Vlasta, Kropáčkova 563/14, Háje, 149 00 Praha 4 a Setunská Alena, Horní

Rokytnice 551, 512 44 Rokytnice nad Jizerou – žádost o prodej pozemkové parcely č. 2580/2
o výměře 434 m2 za účelem zajištění přístupu k objektu č.p. 22 Dolní Rokytnice, stojící na pozemku
p.č. 419, z místní komunikace ppč. 2910. Objekt nemá vlastní přístupovou cestu z žádné místní
komunikace, prodej pozemkové parcely č. 2562/7 o výměře 451 m2 za účelem zajištění prostoru pro
vybudování obsluhovatelné odpadní jímky pro objekt č.p. 22 Dolní Rokytnice, který dosud nemá
řádně vyřešenou likvidaci odpadních vod a prodej pozemkové parcely č. 2564/1 o výměře 235 m2 za
účelem zajištění prostoru pro případné vybudování zdroje pitné vody pro objekt č.p. 22 Dolní
Rokytnice. Pozemkový výbor doporučil s prodejem těchto pozemků souhlasit s tím, že žadatelé doloží
souhlasy vlastníků č.p. 32, č.p. 2 a č.p. 3, případně dohodu vlastníků o rozdělení těchto pozemků.
Cena dle cenové mapy je 215,-Kč/m2. K pozemkové parcele č. 2564/1 má předkupní právo Česká
republika. Všechny požadované souhlasy byly doloženy.
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Usnesení č. 200/2019
ZM schvaluje
záměr prodeje pozemkové parcely č. 2562/7, pozemkové parcely č. 2564/1 a pozemkové parcely č. 2580/2 v k.ú.
Dolní Rokytnice, Rokytnice nad Jizerou za cenu 215,- Kč/m2.
Jana Černá, Petr Doubek, Michal Hák, Mgr. Blanka Herčíková, Jaroslav Hloušek, Mgr. Milan
Pro:
Javůrek, Petr Kadavý, Ing. Petr Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, Ing. Leoš Pavlata, Martin
Pozdníček, DiS., Michal Seidl.
Zdržel se:
Mgr. Matěj Šimůnek

e) Höck Martin, Budovcova 998/68, 290 01 Poděbrady – žádost o prodej pozemkové parcely č. 55/6
o výměře 190 m2 v k.ú. Rokytno v Krkonoších za účelem lepší obslužnosti domu č.p. 98 na stpč. 213
a stávajících pozemků 55/7 a 55/19 v k.ú. Rokytno v Krkonoších. Pozemkový výbor doporučil
zastupitelstvu města se žádostí nesouhlasit.
Usnesení č. 201/2019
ZM neschvaluje
záměr prodeje pozemkové parcely č. 55/6 v k.ú. Rokytno v Krkonoších, Rokytnice nad Jizerou.
Jana Černá, Petr Doubek, Michal Hák, Mgr. Blanka Herčíková, Jaroslav Hloušek, Mgr. Milan
Pro:
Javůrek, Petr Kadavý, Ing. Petr Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, Ing. Leoš Pavlata, Martin
Pozdníček, DiS., Michal Seidl, Mgr. Matěj Šimůnek

f) Bojda Tomáš, Na Vodoteči 196, 250 81 Nehvizdy – žádost o prodej části pozemkové parcely č. 565
v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou za účelem přístupové cesty k č.p. 248 Horní Rokytnice, Rokytnice
nad Jizerou ve vlastnictví žadatele. Pozemkový výbor doporučil zastupitelstvu města se žádostí
nesouhlasit.
Usnesení č. 202/2019
ZM neschvaluje
záměr prodeje části pozemkové parcely č. 565 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou, Rokytnice nad Jizerou.
Jana Černá, Petr Doubek, Michal Hák, Mgr. Blanka Herčíková, Jaroslav Hloušek, Mgr. Milan
Pro:
Javůrek, Petr Kadavý, Ing. Petr Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, Ing. Leoš Pavlata, Martin
Pozdníček, DiS., Michal Seidl, Mgr. Matěj Šimůnek

g) Ing. Soukup Břetislav, Brněnská 399/18, Liberec II Nové Město, 460 01 Liberec a RNDr.
Soukup Lubomír, Holubova 641, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec – návrh směny pozemkové
parcely č. 3309/1 o výměře 317 m2 (vlastník Město Rokytnice nad Jizerou) za pozemkovou parcelu
č. 3307/7 o výměře 227 (vlastník Ing. Soukup Břetislav a RNDr. Soukup Lubomír), na které se
nachází část komunikace, vše v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou. Pozemkový výbor doporučuje
zastupitelstvu města se směnou souhlasit. Rozdíl výměr směňovaných pozemků bude doplacen ve
výši 200,-Kč/m2.
Usnesení č. 203/2019
ZM schvaluje
záměr směny pozemkové parcely č. 3309/1 o výměře 317 m2 (vlastník Město Rokytnice nad Jizerou)
za pozemkovou parcelu č. 3307/7 o výměře 227 (vlastník Ing. Soukup Břetislav a RNDr. Soukup Lubomír) na které
se nachází část komunikace, vše v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou, Rokytnice nad Jizerou. Rozdíl výměr
směňovaných pozemků bude doplacen ve výši 200,-Kč/m2.
Jana Černá, Petr Doubek, Michal Hák, Mgr. Blanka Herčíková, Jaroslav Hloušek, Mgr. Milan
Pro:
Javůrek, Petr Kadavý, Ing. Petr Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, Ing. Leoš Pavlata, Martin
Pozdníček, DiS., Michal Seidl, Mgr. Matěj Šimůnek

h) Rokytnice 133, 512 44 Rokytnice nad Jizerou a Ing. Kopecká Taťána, Dolní Rokytnice 133, 512
44 Rokytnice nad Jizerou – žádost o prodej části pozemkové parcely č. 1680 v k.ú. Dolní Rokytnice.
Jedná se o pozemek pod stavbou a pozemek v těsné blízkosti stavby potřebný při její údržbě.
Existence stavby byla potvrzena Stavebním úřadem Rokytnice nad Jizerou. Pozemkový výbor
doporučil zastupitelstvu města prodat žadatelům pouze pozemek pod stavbou dle cenové mapy 200,Kč/m2. Náklady na geometrické zaměření uhradí žadatelé a bude provedeno za účasti zástupce Města.
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Usnesení č. 204/2019
ZM schvaluje
záměr prodeje části pozemkové parcely č. 1680 v k.ú. Dolní Rokytnice, Rokytnice nad Jizerou pouze pod stavbou za
cenu dle cenové mapy 200,- Kč/m2. Náklady na geometrické zaměření uhradí žadatelé a bude provedeno za účasti
zástupce Města.
Jana Černá, Petr Doubek, Michal Hák, Mgr. Blanka Herčíková, Jaroslav Hloušek, Mgr. Milan
Pro:
Javůrek, Petr Kadavý, Ing. Petr Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, Ing. Leoš Pavlata, Martin
Pozdníček, DiS., Michal Seidl, Mgr. Matěj Šimůnek

i)

Dumková Michaela, Horní Rokytnice 203, 512 44 Rokytnice nad Jizerou – žádost o prodej
stavební parcely č. 680 o výměře 15 m2 a části pozemkové parcely č. 3073/1 o výměře cca 260 m2
v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou za účelem zkulturnění pozemku. PV doporučil ZM se žádostí
nesouhlasit.

Usnesení č. 205/2019
ZM neschvaluje
záměr prodeje stavební parcely č. 680 a části pozemkové parcely č. 3073/1 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou,
Rokytnice nad Jizerou.
Jana Černá, Petr Doubek, Michal Hák, Mgr. Blanka Herčíková, Jaroslav Hloušek, Mgr. Milan
Pro:
Javůrek, Petr Kadavý, Ing. Petr Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, Ing. Leoš Pavlata, Martin
Pozdníček, DiS., Michal Seidl, Mgr. Matěj Šimůnek

j) Venclíková Jana, Horní Rokytnice 72, 512 45 Rokytnice nad Jizerou – vypořádání pozemků
pod účelovou komunikací - vzájemné vypořádání pozemků bude řešeno směnou části pozemku
parc.č.3421 o výměře cca 4 m2 (vlastník Město Rokytnice nad Jizerou) za část pozemku parc.č. 1436
o výměře cca 20 m2, na které se nachází účelová komunikace (vlastník Venclíková Jana), vše v k.ú.
Horní Rokytnice nad Jizerou. Rozdíl výměr směňovaných pozemků bude doplacen za cenu
200,- Kč/m2. Náklady na geometrické zaměření uhradí obě strany rovným dílem a bude provedeno
za účasti zástupce Města. Pozemkový výbor doporučil zastupitelstvu města se směnou s doplatkem
souhlasit.
Usnesení č. 206/2019
ZM schvaluje
záměr směny části pozemku parc.č.3421 o výměře cca 4 m2 (vlastník Město Rokytnice nad Jizerou) za část
pozemku parc.č. 1436 o výměře cca 20 m2, na které se nachází účelová komunikace (vlastník Venclíková Jana), vše
v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou, Rokytnice nad Jizerou. Rozdíl výměr směňovaných pozemků bude doplacen za
cenu 200,- Kč/m2, náklady na geometrické zaměření uhradí obě strany rovným dílem a bude provedeno za účasti
zástupce Města.
Jana Černá, Petr Doubek, Michal Hák, Mgr. Blanka Herčíková, Jaroslav Hloušek, Mgr. Milan
Pro:
Javůrek, Petr Kadavý, Ing. Petr Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, Ing. Leoš Pavlata, Martin
Pozdníček, DiS., Michal Seidl, Mgr. Matěj Šimůnek

k) Společnost Rocket Nice One, s.r.o., Běžecká 2407/2, 169 00 Praha 6, učinila prostřednictvím svého
jednatele Ing. Martina Kubišty Městu Rokytnice nad Jizerou veřejnou nabídku k odkupu části území.
Tato společnost vlastní pozemky parc.č. 877/1, 877/2 a 989/1 v kú. Horní Rokytnice nad Jizerou,
na kterých hodlá realizovat projekt: Hotelový/Bytový dům Rokytnice nad Jizerou. Radě Města byla
na jejím jednání dne v srpnu tohoto roku představena zástupci společnosti prezentace projektu s
názvem „Hotelový dům Rokytnice nad Jizerou – provozované apartmány“ a dále byla předložena
veřejná nabídka Městu Rokytnice nad Jizerou dne 11. 9. 2019, na odkoupení části pozemku parc
č.989/2 ve vlastnictví Města. Výše uvedený projekt je navržen k realizaci v prostoru pod parkovištěm
P4 v Horní Rokytnici na pozemcích investora, avšak vzhledem ke svému rozsahu je k jeho realizaci
nezbytný i odprodej části pozemku ve vlastnictví města Rokytnice nad Jizerou. Z hlediska Města se
jedná o exponovanou lokalitu nástupu do lyžařského areálu Horní Domky.
Veřejná nabídka spočívá v odkupu části pozemku parc.č.989/2 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou
o velikosti 190 – 430 m2; dále v zajištění projekčních prací od projekční kanceláře SIAL inženýři a
architekti s.r.o., Liberec, pro projekční práce dílčího řešení předmětné lokality a dále v realizaci části
připravovaných pěších komunikací, veřejného osvětlení, zastávky Skibusu a revitalizace stávající pěší
komunikace směrem k Hornímu náměstí. Náklady na výše uvedené položky Investor navrhl stanovit
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ve výši 1 milion korun, z toho částku 600.000,- Kč na odkup části pozemku parc.č.989/2 v k.ú. Horní
Rokytnice nad Jizerou o velikosti 190 – 430 m2; částku nepřevyšující 200.000,- Kč na projekční
práce a částku nepřevyšující 200.000,- Kč na realizaci výše uvedené infrastruktury.
Nabídka byla podrobně projednána na jednání Pozemkového výboru i Výboru rozvoje města a
investic. Výbor rozvoje města a investic doporučil nesouhlasit se záměrem tohoto rozsahu z důvodů
stavby nového ubytovacího zařízení na „zelené louce“ v lokalitě, která je již v tuto chvíli na hraně své
kapacity, jak z hlediska dopravní obslužnosti, tak zastavěnosti území. Pozemkový výbor doporučil
zastupitelstvu města neschválit prodej dotčených pozemků v lokalitě, která je z hlediska dopravní
obslužnosti lyžařských areálů prioritní.
Usnesení č. 207/2019
ZM neschvaluje
přijetí veřejné nabídky společnosti Rocket Nice One, s.r.o., Běžecká 2407/2, 169 00 Praha 6.
Jana Černá, Petr Doubek, Michal Hák, Mgr. Blanka Herčíková, Jaroslav Hloušek, Mgr. Milan
Pro:
Javůrek, Petr Kadavý, Ing. Petr Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, Ing. Leoš Pavlata, Martin
Pozdníček, DiS., Michal Seidl, Mgr. Matěj Šimůnek
Usnesení č. 208/2019
ZM nesouhlasí
s prodejem pozemku ani jeho části parc.č.989/2 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou, Rokytnice nad Jizerou.
Jana Černá, Petr Doubek, Michal Hák, Mgr. Blanka Herčíková, Jaroslav Hloušek, Mgr. Milan
Pro:
Javůrek, Petr Kadavý, Ing. Petr Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, Ing. Leoš Pavlata, Martin
Pozdníček, DiS., Michal Seidl, Mgr. Matěj Šimůnek

7. Schválení nových obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích
Zastupitelstvu města byly předloženy ke schválení nové obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích,
které Město Rokytnice nad Jizerou zavedlo. Důvodem je novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, která s účinností od 1. ledna 2020 tuto problematiku upravuje.
Mezi nejdůležitější změny patří zrušení místního poplatku za lázeňský a rekreační pobyt a místního
poplatku z ubytovací kapacity, a zavedení místního poplatku z pobytu. Mezi další změny patří úprava
samotného zmocňovacího ustanovení k vydávání vyhlášek, dále změny definic poplatníků, úlev, snížení
sazeb. Změny se v různé míře dotýkají každého z místních poplatků. Je tedy nutné, aby obce s účinnosti
od 1. ledna 2020 aktualizovaly svoje obecně závazné vyhlášky tak, aby odpovídaly změněnému znění
zákona o místních poplatcích. Za tímto účelem vydalo Ministerstvo vnitra ČR metodický materiál spolu
s doporučenými vzory nových obecně závazných vyhlášek. Veškeré předložené návrhy vycházejí z těchto
vzorů. V rámci revize obecně závazných vyhlášek byly zároveň provedené některé opravy a změny, které
s novelou zákona o místních poplatcích nesouvisí, ale vyplynuly ze zkušeností příslušných pracovníků,
vyžadovaly lepší formulace, byly nadbytečné, apod.
Jak již bylo uvedeno, nejdůležitější změnou je zavedení nového místního poplatku z pobytu, který slučuje
dosavadní místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt a z ubytovací kapacity. Je navrženo, aby sazba
poplatku pro rok 2020 byla stanovena ve výši součtu předchozích poplatků, a to ve výši 19,- Kč. Pro rok
2020 mohou obce stanovit až 21,- Kč, od roku 2021 až 50,- Kč. K tomuto místnímu poplatku v současné
době městský úřad připravuje informaci pro ubytovatele, ve které budou seznámeni s tím, co se od roku
2020 změní, jaká budou nová pravidla a možnosti např. při vedení elektronické ubytovací knihy.
V případě místního poplatku za povolení k vjezdu souvisí se změnou obecně závazné vyhlášky i změna
schválených Pravidel pro vydávání povolení k vjezdu do vybraných míst a částí města Rokytnice nad
Jizerou. Aktualizovaná pravidla je nutné také schválit a jsou součástí této předkládací zprávy. K těmto
pravidlům se vztahuje několik příloh - formulářů žádostí a povolenek, které budou z důvodu změny
dalších zákonů teprve k novému roku přepracovány. V tuto chvíli tedy nejsou součástí materiálů.
V případě místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů došlo k přepočítání skutečných nákladů s tím, že výše poplatku zůstává
nadále stejná a stejný je i rozsah dříve schválených úlev a osvobození. Vzhledem k úlevám pro osoby
s trvalým pobytem v Rokytnici nad Jizerou je nutné znovu zdůvodnit tento krok.
Je navrženo nadále zachovat to, aby místní poplatek činil 1.000,- Kč a zároveň bylo stanoveno, aby osoby
s trvalým pobytem v obci měly úlevu 50 %, tudíž hradily 500,- Kč. Důvodů je několik. Město Rokytnice
nad Jizerou získává své příjmy několika způsoby, daňové příjmy se odvíjí i od počtu trvale žijících
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obyvatel. V současné době je v Rokytnici nad Jizerou evidovaných 1.043 objektů sloužících
k individuální rekreaci (chaty, byty), ve velké části z nich se někdo zdržuje celoročně – pracuje zde,
podniká, tráví důchodový věk. Z těchto osob ovšem městu neplynou žádnou příjmy, ačkoliv náklady na
správu území navyšují, a to významně i v oblasti odpadového hospodářství. Vlastníci objektů sloužících k
individuální rekreaci by tímto návrhem mohli být motivováni k tomu, aby si do Rokytnice nad Jizerou
přehlásili své trvalé bydliště.
Dalším důvodem je, že se poplatek u objektů k individuální rekreaci hradí ve výši 500,- Kč za objekt,
nikoliv za počet osob, které ho mohou využívat. Příjem 500,- Kč na celoroční likvidaci odpadů tak značně
převyšuje možné náklady na jeden objekt. Tento příjem by měl sloužit nejen k pokrytí svozu a likvidace
domovního komunálního odpadu, ale i k likvidaci odpadu velkoobjemového a nebezpečného. Občané
města tedy v tomto případě na vlastníky objektů doplácí, neboť výpočet poplatku je v podstatě průměrnou
cenou přepočtenou na poplatníka. Při 1.043 objektech je vliv na výpočet poplatku velký, je to asi čtvrtina
území. Řada objektů je minimálně třetinu roku intenzivně pronajímána turistům, přičemž tyto odpady
málokdo řeší. Mělo by se s nimi nakládat jako s odpadem vzniklým z podnikatelské činnosti, většinou je
dáván dohromady s odpadem domovním nebo končí v neoznačených pytlích u svozové trasy. Tím městu
narůstají náklady za úklid a likvidaci černých skládek.
Usnesení č. 209/2019
ZM schvaluje
obecně závaznou vyhlášku města Rokytnice nad Jizerou č. 5/2019, o místním poplatku z pobytu.
Jana Černá, Petr Doubek, Michal Hák, Mgr. Blanka Herčíková, Jaroslav Hloušek, Mgr. Milan
Pro:
Javůrek, Petr Kadavý, Ing. Petr Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, Ing. Leoš Pavlata, Martin
Pozdníček, DiS., Michal Seidl, Mgr. Matěj Šimůnek
Usnesení č. 210/2019
ZM schvaluje
obecně závaznou vyhlášku města Rokytnice nad Jizerou č. 6/2019, o místním poplatků ze psů.
Jana Černá, Petr Doubek, Michal Hák, Mgr. Blanka Herčíková, Jaroslav Hloušek, Mgr. Milan
Pro:
Javůrek, Petr Kadavý, Ing. Petr Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, Ing. Leoš Pavlata, Martin
Pozdníček, DiS., Michal Seidl, Mgr. Matěj Šimůnek
Usnesení č. 211/2019
ZM schvaluje
obecně závaznou vyhlášku města Rokytnice nad Jizerou č. 7/2019, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Jana Černá, Petr Doubek, Michal Hák, Mgr. Blanka Herčíková, Jaroslav Hloušek, Mgr. Milan
Pro:
Javůrek, Petr Kadavý, Ing. Petr Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, Ing. Leoš Pavlata, Martin
Pozdníček, DiS., Michal Seidl, Mgr. Matěj Šimůnek
Usnesení č. 212/2019
ZM schvaluje
obecně závaznou vyhlášku města Rokytnice nad Jizerou č. 8/2019, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství.
Jana Černá, Petr Doubek, Michal Hák, Mgr. Blanka Herčíková, Jaroslav Hloušek, Mgr. Milan
Pro:
Javůrek, Petr Kadavý, Ing. Petr Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, Ing. Leoš Pavlata, Martin
Pozdníček, DiS., Michal Seidl, Mgr. Matěj Šimůnek
Usnesení č. 213/2019
ZM schvaluje
obecně závaznou vyhlášku města Rokytnice nad Jizerou č. 9/2019, o místním poplatku za povolení k vjezdu s
motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst.
Jana Černá, Petr Doubek, Michal Hák, Mgr. Blanka Herčíková, Jaroslav Hloušek, Mgr. Milan
Pro:
Javůrek, Petr Kadavý, Ing. Petr Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, Ing. Leoš Pavlata, Martin
Pozdníček, DiS., Michal Seidl, Mgr. Matěj Šimůnek
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Usnesení č. 214/2019
ZM schvaluje
aktualizovaná Pravidla pro vydávání povolení k vjezdu do vybraných míst a částí města Rokytnice nad Jizerou.
Jana Černá, Petr Doubek, Michal Hák, Mgr. Blanka Herčíková, Jaroslav Hloušek, Mgr. Milan
Pro:
Javůrek, Petr Kadavý, Ing. Petr Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, Ing. Leoš Pavlata, Martin
Pozdníček, DiS., Michal Seidl, Mgr. Matěj Šimůnek
Usnesení č. 215/2019
ZM schvaluje
obecně závaznou vyhlášku města Rokytnice nad Jizerou č. 10/2019, o místním poplatku ze vstupného.
Jana Černá, Petr Doubek, Michal Hák, Mgr. Blanka Herčíková, Jaroslav Hloušek, Mgr. Milan
Pro:
Javůrek, Petr Kadavý, Ing. Petr Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, Ing. Leoš Pavlata, Martin
Pozdníček, DiS., Michal Seidl, Mgr. Matěj Šimůnek

8. Aktualizace zřizovací listiny Městského informačního centra
Zastupitelstvu města byla předložena ke schválení aktualizovaná zřizovací listina organizační složky
města Městské informační centrum. Hlavním důvodem je přesunutí některých agend městského úřadu
přímo na organizační složku MIC. V současné době má MIC 1,5 úvazku pracovních míst s tím, že
zbývající 0,5 úvazku dokrývá a zastupuje finanční úsek, zejména centrální pokladnu. V průběhu provozu
centrální pokladny bylo vyhodnoceno, že zabezpečení zástupu touto formou není nutné. Pracovnice MIC
se zabývá kromě práce MIC zejména dotačním managementem, tato práce je velice časově náročná
a v současné době spadá pod agendy městského úřadu.
V průběhu roku 2019 byla rozšířena kancelář MIC o další kancelářský prostor s tím, že radě města bude
předložen ke schválení návrh na zvýšení počtu úvazků na MIC na 2 osoby (s tím samozřejmě souvisí i
snížení počtu osob na městském úřadě). Po zkušenostech s provozem MIC a provozem centrální pokladny
dojde k optimálnímu řešení zabezpečení personálu i agend a jejich logickému sjednocení do jedněch
prostor. Nová zřizovací listina tedy především upravuje zařazení dotačního managementu (blíže
popsaného zřizovací listinou) do činností organizační složky Městské informační centrum a dále upravuje
již neaktuální formulace zejména v oblasti pokladních činností nebo doplňuje aktuálně prováděné činnosti
MIC.
Usnesení č. 216/2019
ZM schvaluje
aktualizovanou Zřizovací listinu organizační složky města Rokytnice nad Jizerou Městské informační centrum, a to
s účinností od 1. 1. 2020.
Jana Černá, Petr Doubek, Michal Hák, Mgr. Blanka Herčíková, Jaroslav Hloušek, Mgr. Milan
Pro:
Javůrek, Petr Kadavý, Ing. Petr Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, Ing. Leoš Pavlata, Martin
Pozdníček, DiS., Michal Seidl, Mgr. Matěj Šimůnek

9. Informace o dotacích
A) Projekt „Česko – polská Hřebenovka – západní část – Rokytnice a Piechowice
s výhledem na Krkonoše“
Dotační titul:
Interreg V-A Česká republika – Polsko, prioritní osa 2: Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů
pro podporu zaměstnanosti, Dotace ve výši 90 % ZV
Popis projektu, stav projektu:
Jedná se o projekt připravovaný ve spolupráci s polským partnerem městem Piechowice, které je
vedoucím partnerem projektu a město Rokytnice nad Jizerou partnerem projektu. Piechowice budou
na svém území budovat rozhlednu a parkoviště sloužící návštěvníkům. Město Rokytnice nad Jizerou pak
ve své části projektu vybuduje vyhlídkový lesopark na vrchu Stráž a přístupovou komunikaci. Součástí
lesoparku budu 4 vyhlídky odkazující na symboly, které obsahuje znak města: liška, medvěd, ovce a
horník, dle projektové dokumentace architektonické kanceláře Mjölk.
Projekt je ve fázi realizace. Bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace a mezi vedoucím a
poskytovatelem dotace byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace a financování projektu. Již v červenci
2019 proběhlo výběrové řízení na zpracovatele inženýrsko–geologického průzkumu a dokumentace
pro provedení stavby. Ta byla zpracována a předána a bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové
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řízení na dodavatele stavby vyhlídkového lesoparku, které bude vypsáno v lednu 2020. Výběrové řízení
na zhotovitele rekonstrukce komunikace Vrcha – Stráž, která je rovněž součástí tohoto projektu bylo
vypsáno 15. listopadu 2019 a nabídky bylo možné podávat do 13. prosince 2019. Hodnocení nabídek
proběhlo rovněž 13. prosince 2019 a výběr nejvhodnější nabídky schválila rada města na svém jednání
dne 16. prosince 2019, kdy rovněž postoupila schválení zadání zakázky zastupitelstvu města, neboť se
jedná o zakázku, která bude realizována až v roce 2020. Výsledné pořadí hodnocených nabídek:
Výsledné
pořadí
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Pořadové číslo nabídky / Název Počet
Nabídková cena
uchazeče
získaných včetně DPH
bodů
1. / M – silnice a.s., Husova 1697,
53003 Pardubice, IČ: 42196868
100
5 152 330,99 Kč
5. / STRABAG a.s., Oblast Liberec,
Tř. gen. Svobody 77, 460 14
Liberec 12, IČ: 60838744
97,47
5 285 962,08 Kč
6. / SIVOKA - Miloň Hnízdo,
Nemyčeves 90, 506 01 Jičín, IČ:
48993051
92,74
5 555 514,00 Kč
3. / EUROVIA CS a.s., závod
Liberec, Londýnská 564, 460 11
Liberec, IČ: 45274924
89,14
5 780 170,00 Kč
2. / Raeder & Falge s.r.o., Přívozní
114, 410 02 Lovosice, IČ:
28714989
82,11
6 274 772,88 Kč
4. / Skanska a.s., závod Inženýrské
stavitelství Čechy, Křižíkova
682/34a, 18600 Praha 8 – Karlín,
IČ: 26271303
51,55
9 995 199,92 Kč

Při výběrových řízeních zastává úkony zadavatele rada města, pouze v případech, kde dochází k podpisu
smlouvy o dílo, jejíž plnění bude probíhat v následujících letech, bývá zvykem, že rada města postupuje
zastupitelstvu města ke schválení podpis smlouvy o dílo, aby zastupitelé byli informováni o závazku
města do následujících let. V případě výběrového řízení č. 20200001 Vyhlídky nad Rokytnicí
- Vybudování vyhlídkového lesoparku na vrchu Stráž, by bylo nutné čekat před podpisem smlouvy o dílo
s vybraným uchazečem poměrně dlouho na schválení zastupitelstvem města, neboť to se bude, vzhledem
k přípravě návrhu rozpočtu na rok 2020, konat až na konci února 2020.
Z tohoto důvodu je zastupitelstvu města navrhováno, aby v případě výběrového řízení č. 20200001
Vyhlídky nad Rokytnicí - Vybudování vyhlídkového lesoparku na vrchu Stráž, pověřilo radu města
schválením zadání zakázky a schválením pověření starosty podpisem smlouvy o dílo, tak, aby smlouva
o dílo s vybraným uchazečem mohla být podepsána bez zbytečného odkladu.
Rozpočet projektu:
popis
Projektová dokumentace
pro ÚR a SP - lesopark
Projektová dokumentace
pro ÚR a SP komunikace
Výdaje spojené s
přípravou žádosti
Zpracování realizační
dokumentace – výrobní
výkresy atd.

částka rozpočtu v
Kč
315 810,00 Kč
186 582,00 Kč
43 750,00 Kč

728 420,00 Kč

Již uhrazené
výdaje v Kč

poznámka

hrazeno z rozpočtu města v
315 810,00 Kč roce 2015
hrazeno z rozpočtu města v
186 582,00 Kč roce 2015
hrazeno z rozpočtu města
24 000,00 Kč na rok 2018
278 300,00 Kč
Fa_2019-0709, září 2019
450 120,00 Kč Fa_2019-1105, prosinec
2019
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Vybudování
vyhlídkového lesoparku,
včetně úpravy povrchů a
doplnění o mobiliář a
infopointy
Rekonstrukce přístupové
komunikace
Technický dozor +
BOZP
Autorský dozor
Příprava a překlad textů
pro infopointy
Propagační materiál 1/3
A4 rozsah 1 list A4, 2
lomy 115 g LK –
10000ks
Vytvoření webových
stránek projektu a
facebokového profilu –
kromě povinné publicity
by šlo zároveň o
moderní forma
propagace projektu

6 640 190,00 Kč

0,00 Kč

4 836 000,00 Kč

0,00 Kč

92 000,00 Kč
58 080,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

40 000,00 Kč

0,00 Kč

21 600,00 Kč

0,00 Kč

60 000,00 Kč
13 022 432,00 Kč

0,00 Kč
804 692,00 Kč

B) Projekt „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ v Rokytnici nad Jizerou“
Dotační titul:
Operační program Životní prostředí, dotace ve výši 40% - 70 % ZV
Popis projektu, stav projektu
Součástí projektu Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ je obnova technologie kotelny, osazení
lokálních vzduchotechnických jednotek ve třídách, kompletní nová elektroinstalace včetně osvětlení,
zateplení obvodového pláště budovy. Dále je plánováno vyměnit vzduchotechniku pro školní kuchyni a
jídelnu, vyměnit střešní krytinu a realizovat nové zpevněné plochy v okolí objektu, včetně obnovy
dešťové kanalizaci.
Projekt řeší kompletní stavební obnovu historické budovy základní školy. Celkové náklady na uvedená
opatření jsou rozpočtována na ca 20 mil. Kč. Vzhledem k technologické a finanční náročnosti je vhodné
projekt realizovat po etapách.
V letošním roce jsme žádali o více souběžných dotací na realizaci těchto opatření. Byli jsme úspěšní
v získání dotace z Operačního programu Životní prostředí, kde jsme dotaci ve výši 7 489 326,- Kč
z celkových způsobilých výdajů 16 241 743,- Kč, což je 46 % pokrytí financování z dotačního zdroje.
Vzhledem k vysoké spoluúčasti města a velkému počtu již naplánovaných akcí na příští rok, chceme tuto
podporu odmítnout. Žádost je zpracována a připravena k opětovnému podání v dalších letech.
C) Projekt „Rekonstrukce odborné učebny v ZŠ Rokytnice nad Jizerou“
Dotační titul:
Integrovaný regionální operační program, 7. Výzva MAS "Přiďte pobejt!"- IROP-Investice do kvalitního
vzdělávání-II, Dotace ve výši 85% ZV
Popis projektu, stav projektu
Cílem projektu je vytvořit moderní učebnu pro výuku cizích jazyků, přírodních věd a digitálních
technologií, která bude využívána všemi ročníky školy. Mezi hlavní aktivity projektu patří rekonstrukce
stávající učebny a pořízení vybavení učebny. Učebna určená k rekonstrukci dříve sloužila jako učebna
chemie. Stavba školy nebyla původně řešena jako bezbariérová. Vzhledem ke snaze začlenění i osob
tělesně postižených do výuky, bude v rámci stavby zakoupen schodolez. V rámci realizace projektu bude
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provedena i rekonstrukce sociálního zařízení a provedeny i nezbytné úpravy sociálního zařízení, které
bude také bezbariérové.
Projektová žádost byla zpracována a předložena již v roce 2017, ale neúspěšně. V roce 2018 pak byla
žádost přepracována a podána znovu. Projekt byl podpořen a bylo vydáno rozhodnutí po poskytnutí
dotace. Vzhledem k tomu, že informace o tom, že žádost je mezi projekty vybranými k financování přišla
až v polovině roku 2019, tak již nebylo možné zrealizovat projekt v roce 2019, jelikož jeho realizace je
z provozních důvodů možná jen během letních prázdnin. Projekt je tedy ve fázi realizace, ale došlo
ke změně harmonogramu a projekt bude realizován až v roce 2020. V současnosti jsou připravovány
podklady pro provedení výběrových řízení. Vlastní realizace se předpokládá v červenci a srpnu 2020.
Rozpočet projektu:
popis
Rekonstrukce učeby
Vybavení učebny
Rekonstrukce WC bezbariérové soc.
zázemí
Nákup schodolezu

částka rozpočtu v
Kč
176 851,18 Kč
1 149 274,94 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

521 846,38 Kč
113 740,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

Projektová
dokumentace WC

27 000,00 Kč

Studie proveditelnosti
Povinná publicita

42 350,00 Kč
3 630,00 Kč

Zpracování žádosti o
dotaci
Celkové způsobilé
výdaje
Celkové nezpůsobilé
výdaje
Výdaje celkem

Již uhrazené výdaje v Kč

7 260,00 Kč

poznámka

hrazeno z
rozpočtu
města v roce
27 000,00 Kč 2017
hrazeno z
rozpočtu
města v roce
42 350,00 Kč 2018
0,00 Kč
hrazeno z
rozpočtu
města v roce
7 260,00 Kč 2018

2 034 692,50 Kč

69 350,00 Kč

7 260,00 Kč
2 041 952,50 Kč

7 260,00 Kč
76 610,00 Kč

D) Projekt „"Die alte Heimat Rochlitz im Riesengebirge“ - překlad a vydání knihy
v českém jazyce“
Dotační titul:
Česko – německý fond budoucnosti, Dotace ve výši 50 % nebo 70 % ZV
Popis projektu, stav projektu
Jedná se o projekt ve fázi záměru, kdy je připravováno podání žádosti o dotaci.
Smyslem a cílem projektu je překlad a vydání knihy o historii našeho města a blízkého okolí. Knihu
"Die alte Heimat Rochlitz im Riesengebirge" sepsal Prof. Dr. Hans Pichler a v roce 1991 ji vydal spolek
Heimatkreis Hohenelbe / Riesengebirge e. V. v německém jazyce ve městě Marktoberdorf především
pro původní krajany. Jedná se o jedinou knihu, která zpracovává přímo historii našeho města, s přesahem
na jeho okolí, a to v obdivuhodném rozsahu. Autor Prof. Dr. Hans Pichler ji zpracoval detailně a precizně.
Jeho podání regionální historiografie oceňují i odborní pracovníci Krkonošského muzea ve Vrchlabí.
Několik málo výtisků získali místní obyvatelé darem od německých krajanů, kteří se sem pravidelně
vracejí. A Město Rokytnice nad Jizerou by rádo vyhovělo velmi četným požadavkům na její překlad
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do češtiny a vydání. Zájem o historii a její poznávání je aktuálně velmi žádaným tématem. A to jak ze
strany zdejších obyvatel, tak ze strany současných majitelů původních chalup – nynějších rekreačních
objektů.
Kniha má 794 stran běžného, historického i odborného textu a citací. Text je doplněn mnoha unikátními
fotografiemi a dobovými dokumenty. Hlavními aktivitami projektu je překlad knihy a malonákladový tisk
knihy s pevnou vazbou. Tato kniha by byla vytištěna v počtu 300 kusů s tím, že kdykoliv v budoucnu by
byl možný dotisk knihy. Projekt dává přednost tištěné podobě knihy před elektronickými variantami,
protože se jedná o druh knihy, které mnohem více sluší klasická podoba. Kniha by byla distribuována
prostřednictvím městského informačního centra.
Rozpočet projektu, financování
Popis výdaje

Částka v Kč

Poznámka

Překlad knihy

323.000,-

Součástí výdaje je i následná
spolupráce při grafickém
zpracování, korekturách

Grafické zpracování, tisk

301.730,-

Součástí výdaje je grafické
zpracování, předtisková příprava a
sazba, tisk 300 kusů knihy

Ostatní výdaje

20.000,-

Ostatní drobné výdaje související
s projektem, slavnostní představení
knihy, ubytování německého
partnera atd.

Celkové výdaje:

644.730,-

V rámci Česko – německého fondu budoucnosti je projektům poskytována dotace ve výši 50 %.
Projektům, které odpovídají svým zaměřením tzv. „tématu roku“ je pak poskytována dotace ve výši 70 %.
Projekt „"Die alte Heimat Rochlitz im Riesengebirge“ - překlad a vydání knihy v českém jazyce“ je
koncipován jako projekt který odpovídá tématu roku a žádost tak obsahuje požadavek na dotaci ve výši 70
% uznatelných výdajů. Spoluúčast města by v takovém případě představovala částku 193.419,- Kč,
v případě obdržení dotace ve výši 50% procent by pak spoluúčast města představovala částku 322.365,Kč.

E) Projekt „Oprava cesty „Sachrovka“ – I. etapa“
Dotační titul: SFŽP ČR – dle podmínek Národního programu Životního prostředí, prioritní oblast:
5. Životní prostředí ve městech a obcích, podoblast podpory: 5.5 Podpora obcí v národních parcích,
podporovaná aktivita: 5.5 A Podpora oblasti infrastruktury a vybavenosti obcí. Dotace ve výši 84,6 %.
Popis projektu, stav projektu:
Jedná se o opravu cesty (I. etapa) s místním názvem „Sachrovka“, která je plánovaná v úseku
od křižovatky turistických cest „Sachrův hřeben“ směrem k rozcestí „Sachrova cesta – rozcestí“ v délce
950 m. Oprava bude probíhat na komunikaci z tzv. penetračního makadamu, na které je navržena oprava
formou vysprávky výtluků asfaltovým betonem s následným položením 2 vrstev asfaltového betonu
v celkové tloušťce skladby 100 mm. Součástí zakázky bude i úprava krajnic.
Projekt je ve fázi realizace. Bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu
životního prostředí ČR, dále jsou doloženy potřebné doklady pro vyhotovení Smlouvy o poskytnutí
dotace. Výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce cesty bylo vypsáno 15. listopadu 2019 a nabídky je
možné podávat do 6. prosince 2019. Hodnocení nabídek proběhlo rovněž 6. prosince 2019 a výběr
nejvhodnější nabdky schválila rada města na svém jednání dne 9. prosince 2019, kdy rovněž postoupila
schválení zadání zakázky zastupitelstvu města, neboť se jedná o zakázku, která bude realizována až v roce
2020.
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Výsledné pořadí hodnocených nabídek:
Výsledné
Pořadové číslo nabídky / Název uchazeče
pořadí
nabídky

Nabídková cena
včetně DPH a
rezervy

1.

5. / M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice,
IČ: 42196868

1 994 956,65Kč

2.

7. / STRABAG a.s., Tř. gen. Svobody 77, 460 14
Liberec 12, IČ: 60838744

2 226 857,32 Kč

3.

6. / EUROVIA CS a.s., závod Liberec, Londýnská 564,
460 11 Liberec, IČ: 45274924

2 443 716,00 Kč

4.

4. / Raeder & Falge s.r.o., Přívozní 114, 410 02
Lovosice, IČ: 28714989

2 503 105,90 Kč

5.

3. / COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 191/9, 190 00 PrahaVysočany, IČ: 26177005

2 531 140,79 Kč

6.

2. / SIVOKA – Miloň Hnízdo, Nemyčeves 90, 506 01
Jičín, IČ: 48993051

2 580 045,49 Kč

7.

1. / SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58,
370 04 České Budějovice, IČ: 48035599

3 604 645,33 Kč

F) Projekt „Oprava cesty „Sachrovka“ – II. etapa“
Dotační titul: SFŽP ČR – dle podmínek Národního programu Životního prostředí, prioritní oblast:
5. Životní prostředí ve městech a obcích, podoblast podpory: 5.5 Podpora obcí v národních parcích,
podporovaná aktivita: 5.5 A Podpora oblasti infrastruktury a vybavenosti obcí. Dotace ve výši 85 % ZV.
Popis projektu, stav projektu
Jedná se o opravu cesty (II. etapa) s místním názvem „Sachrovka“. Tato oprava je rozdělena do dvou
úseků. První úsek řeší dokončení celé délky cesty od křižovatky turistických cest „Sachrův hřeben“
směrem k rozcestí „Sachrova cesta – rozc.“, tedy od konce první etapy, tj. u „odpočinkového místa
s lavičkou, která je součástí poznávacího okruhu Okolo Rokytnice“ až na křižovatku „Sachrova cesta,
rozc.“ v délce 534 m. Druhý úsek začíná na konci již opraveného úseku u křižovatky turistických cest
„Sachrův hřeben“ a vede směrem do místní části „Končiny“, až na hranici katastrálního území města, a to
v délce 520 m. Předmětem zakázky je tedy oprava komunikace v celkové délce 1 054 m.
Na konci listopadu bylo zažádáno o dotaci z Národního programu Životního prostředí. Výběrové řízení na
zhotovitele rekonstrukce cesty bylo vypsáno 15. listopadu 2019 a nabídky je možné podávat
do 6. prosince 2019. Hodnocení nabídek proběhlo rovněž 6. prosince 2019 a výběr nejvhodnější nabídky
schválila rada města na svém jednání dne 9. prosince 2019, kdy rovněž postoupila schválení zadání
zakázky zastupitelstvu města, neboť se jedná o zakázku, která bude realizována až v roce 2020.
Výsledné pořadí hodnocených nabídek:
Výsledné
Pořadové číslo nabídky / Název uchazeče
pořadí
nabídky

Nabídková cena
včetně DPH a
rezervy

1.

5. / M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice,
IČ: 42196868

2 606 332,62 Kč

2.

7. / STRABAG a.s., Tř. gen. Svobody 77, 460 14 Liberec
12, IČ: 60838744

2 786 167,21 Kč

3.

4. / Raeder & Falge s.r.o., Přívozní 114, 410 02 Lovosice, 3 085 235,48 Kč
IČ: 28714989

4.

6. / EUROVIA CS a.s. závod Liberec, Londýnská 564,
460 11 Liberec, IČ: 45274924

3 268 936,00 Kč
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5.

3. / COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 191/9, 190 00, Praha
Vysočany, IČ: 26177005

3 292 287,69 Kč

6.

2. / SIVOKA - Miloň Hnízdo, Nemyčeves 90, 506 01
Jičín, IČ: 48993051

3 370 706,68 Kč

7.

1. / SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58,
370 04 České Budějovice, IČ: 48035599

4 830 643,43 Kč

G) Projekt „Rekonstrukce objektu zázemí přírodního divadla a lesního hřiště“
Dotační titul: Ministerstvo pro místní rozvoj, z podprogramu 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje
venkova, dotační titul 117d8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku.
Dotace ve výši 70 % ZV.
Popis projektu, stav projektu:
Projekt řeší obnovu objektu zázemí přírodního divadla. Žádost o dotaci jsme ze stejného programu
podávali již letos, ale neúspěšně. Pro rok 2020 je vypsána nová výzva, která mírně mění podmínky a již
není možné žádat na "jakékoli" objekty sloužící pro pasivní a aktivní odpočinek, ale musí se jednat
o nějakým způsobem o "hřiště" - proto dochází od minulé žádosti ke změně názvu projektu. Investiční
náklady jsou rozpočtovány na ca 2,8 mil., žádáno bude o 70 % těchto nákladů.

H) Projekt „Konverze č. p. 187 Horní Rokytnice na multifunkční objekt“
Dotační titul: Ministerstvo pro místní rozvoj, podprogram 117D08200 Podpora regenerace brownfieldů
pro nepodnikatelské využití, dotační titul č. 2. Dotace ve výši 60 %.
Popis projektu, stav projektu:
Žádost o dotaci na rekonstrukci bývalé závodní jídelny byla podána do programu MMR na regeneraci
brownfieldů v květnu 2019. V říjnu byly žádosti vyhodnoceny a naše žádost NEBYLA PODPOŘENA.
V dotačním titulu č. 1 a 2 bylo podáno celkem 191 žádostí. Celkové náklady na realizaci všech těchto
projektů byly ca 4 mld. Kč, požadovaná výše dotačních prostředků byla 2,34 mld. Kč. Celorepublikově
byla podpora přidělena 26 projektům v celkovém investičním objemu ca 588 mil. Kč, dotační prostředky
byly rozděleny ve výši ca 331 mil. Kč. Do konce roku 2019 by měla být vyhlášena nová výzva.
V případě, že to bude do termínu zasedání ZM, tak je možné, že bude tento bod doplněn o nové
informace.

I) Projekt „Oprava cesty a mostu z Vilémova do Havírny“
J) Projekt „Přestavba lávky přes Jizeru“
Lávka přes Jizeru na Blansko a most přes Jizeru do Havírny jsou dva největší mostní objekty ve správě
města Rokytnici nad Jizerou. Na oba mosty je připravena projektová dokumentace na rekonstrukci
od roku 2015/2016 a jsou vydána platná stavební povolení. Lávka na Blansko je v havarijním stavu a
musela být již uzavřena. Na rekonstrukci jsme sice už v roce 2018 získali dotaci z Libereckého kraje ve
výši 1,8 mil. Kč, ale první výběrové řízení, které proběhlo na jaře 2019, bylo zrušeno, protože byla
podána pouze jedna cenová nabídka (která převyšovala předpokládanou cenu o ca 70 %).
V létě 2018 se nechala zpracovat prováděcí projektová dokumentace s rozpracovanějším výkazem výměr
a na podzim se vypsalo druhé výběrové řízení. S tímto výběrovým řízením bylo vyhlášeno i VŘ na most
do Havírny a město Jablonec nad Jizerou vypsalo VŘ na rekonstrukci mostu na Blansko na jejich území.
Díky této koordinované spolupráci byl o zakázky větší zájem a soutěžilo více uchazečů. Rekonstrukci
lávky na Blansko a havírenského mostu bude v roce 2020 realizovat společnost Chládek a Tintěra z
Pardubic.
Na rekonstrukci mostu z Vilémova do Havírny byla získána dotace ze Státního fondu pro životní prostředí
ve výši 2 mil. Kč. U obou staveb se budou finančně podílet sousední města – Jablonec nad Jizerou a
Paseky nad Jizerou. Při zpracování podrobné realizační dokumentace a následné mostní prohlídky na
přístupové lávce zavěšené pod silničními mosty, která vede na Huťským potokem, bylo zjištěno, že i tato
přístupová lávka za poslední roky velice rychle zchátrala a dostala se v hodnocení technického stavu na
stupeň 7 – havarijní stav. V současné době připravujeme i realizační dokumentaci na nutnou opravu této
přístupové lávky. Realizace této opravy by měla probíhat současně (resp. dříve) s přestavbou lávky přes
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Jizerou. Předběžná cena je odhadována na 2,2 mil. Kč. Na tuto akci se snažíme získat dotaci z některého z
národní zdrojů.
Přehled financování – Přestavba lávky na Blansko přes Jizeru:
Vysoutěžená cena:
5 571 110,35 Kč vč. DPH
Dotace Liberecký kraj:
1 800 000,- Kč
Město Rokytnice nad Jizerou:
1 885 555,- Kč
Město Jablonec nad Jizerou:
1 885 555,- Kč
Dalšími náklady bude zajištění technického dozoru a BOZP.
Přehled financování – Rekonstrukce mostu do Havírny:
Vysoutěžená cena:
5 546 334,86 Kč vč. DPH
Dotace SFŽP:
2 000 000,00 Kč
Město Rokytnice nad Jizerou:
1 954 942,46 Kč
Obec Paseky nad Jizerou:
1 591 392,40 Kč
Dalšími náklady bude zajištění technického dozoru a BOZP.
Usnesení č. 217/2019
ZM bere na vědomí
informace o jednotlivých dotačních projektech.
Jana Černá, Petr Doubek, Michal Hák, Mgr. Blanka Herčíková, Jaroslav Hloušek, Mgr. Milan
Pro:
Javůrek, Petr Kadavý, Ing. Petr Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, Ing. Leoš Pavlata, Martin
Pozdníček, DiS., Michal Seidl, Mgr. Matěj Šimůnek
Usnesení č. 218/2019
ZM schvaluje
zadání veřejné zakázky č. 20190012 – „Rekonstrukce komunikace Vrcha – Stráž“, realizované v roce 2020, firmě
M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ 42196868, a to za cenu 5.152.330,99 Kč včetně DPH,
a pověřuje starostu města Ing. Petra Matyáše podpisem smlouvy o dílo.
Jana Černá, Petr Doubek, Michal Hák, Mgr. Blanka Herčíková, Jaroslav Hloušek, Mgr. Milan
Pro:
Javůrek, Petr Kadavý, Ing. Petr Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, Ing. Leoš Pavlata, Martin
Pozdníček, DiS., Michal Seidl, Mgr. Matěj Šimůnek
Usnesení č. 219/2019
ZM pověřuje
radu města schválením zadání zakázky a schválením pověření starosty města Ing. Petra Matyáše podpisem smlouvy
o dílo v případě veřejné zakázky č. 20200001 – Vyhlídky nad Rokytnicí - Vybudování vyhlídkového lesoparku
na vrchu Stráž, která bude realizována v roce 2020 a 2021.
Jana Černá, Petr Doubek, Michal Hák, Mgr. Blanka Herčíková, Jaroslav Hloušek, Mgr. Milan
Pro:
Javůrek, Petr Kadavý, Ing. Petr Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, Ing. Leoš Pavlata, Martin
Pozdníček, DiS., Michal Seidl, Mgr. Matěj Šimůnek
Usnesení č. 220/2019
ZM schvaluje
zadání veřejné zakázky č. 20190014 – „Oprava cesty „Sachrovka“ – I. etapa“, realizované v roce 2020, firmě
M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ 42196868, a to za cenu 1 994 956,65 Kč včetně DPH a
rezervy, pověřuje starostu města Ing. Petra Matyáše podpisem smlouvy o dílo a zároveň schvaluje realizaci projektu.
Jana Černá, Petr Doubek, Michal Hák, Mgr. Blanka Herčíková, Jaroslav Hloušek, Mgr. Milan
Pro:
Javůrek, Petr Kadavý, Ing. Petr Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, Ing. Leoš Pavlata, Martin
Pozdníček, DiS., Michal Seidl, Mgr. Matěj Šimůnek
Usnesení č. 221/2019
ZM schvaluje
zadání veřejné zakázky č. 20190015 – „Oprava cesty „Sachrovka“ – II. etapa“, realizované v roce 2020, firmě
M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ 42196868, a to za za cenu 2 606 332,62 Kč včetně DPH a
rezervy, pověřuje starostu města Ing. Petra Matyáše podpisem smlouvy o dílo a zároveň schvaluje realizaci projektu.
Jana Černá, Petr Doubek, Michal Hák, Mgr. Blanka Herčíková, Jaroslav Hloušek, Mgr. Milan
Pro:
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Javůrek, Petr Kadavý, Ing. Petr Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, Ing. Leoš Pavlata, Martin
Pozdníček, DiS., Michal Seidl, Mgr. Matěj Šimůnek
Usnesení č. 222/2019
ZM schvaluje
podání žádosti o dotaci z Česko – německého fondu budoucnosti pro projekt „"Die alte Heimat Rochlitz
im Riesengebirge“ - překlad a vydání knihy v českém jazyce“ a realizaci tohoto projektu v případě přidělení dotace
v roce 2020.
Jana Černá, Petr Doubek, Michal Hák, Mgr. Blanka Herčíková, Jaroslav Hloušek, Mgr. Milan
Pro:
Javůrek, Petr Kadavý, Ing. Petr Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, Ing. Leoš Pavlata, Martin
Pozdníček, DiS., Michal Seidl, Mgr. Matěj Šimůnek
Usnesení č. 223/2019
ZM schvaluje
podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce objektu zázemí přírodního divadla a lesního hřiště“ v rámci
Podprogramu 117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova, DT 117d8210H - Podpora budování a obnovy míst
aktivního a pasivního odpočinku.
Jana Černá, Petr Doubek, Michal Hák, Mgr. Blanka Herčíková, Jaroslav Hloušek, Mgr. Milan
Pro:
Javůrek, Petr Kadavý, Ing. Petr Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, Ing. Leoš Pavlata, Martin
Pozdníček, DiS., Michal Seidl, Mgr. Matěj Šimůnek
Usnesení č. 224/2019
ZM schvaluje
realizaci projektu "Oprava cesty z Vilémova do Havírny" v roce 2020.
Jana Černá, Petr Doubek, Michal Hák, Mgr. Blanka Herčíková, Jaroslav Hloušek, Mgr. Milan
Pro:
Javůrek, Petr Kadavý, Ing. Petr Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, Ing. Leoš Pavlata, Martin
Pozdníček, DiS., Michal Seidl, Mgr. Matěj Šimůnek
Usnesení č. 225/2019
ZM schvaluje
realizaci projektu "Přestavba lávky přes Jizeru" v roce 2020.
Jana Černá, Petr Doubek, Michal Hák, Mgr. Blanka Herčíková, Jaroslav Hloušek, Mgr. Milan
Pro:
Javůrek, Petr Kadavý, Ing. Petr Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, Ing. Leoš Pavlata, Martin
Pozdníček, DiS., Michal Seidl, Mgr. Matěj Šimůnek
Usnesení č. 226/2019
ZM schvaluje
realizaci projektu "Zabezpečovací práce – lávka na Blansko" v roce 2020.
Jana Černá, Petr Doubek, Michal Hák, Mgr. Blanka Herčíková, Jaroslav Hloušek, Mgr. Milan
Pro:
Javůrek, Petr Kadavý, Ing. Petr Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, Ing. Leoš Pavlata, Martin
Pozdníček, DiS., Michal Seidl, Mgr. Matěj Šimůnek
Usnesení č. 227/2019
ZM schvaluje
ukončení realizace dotačního projektu "Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ v Rokytnici nad Jizerou".
Jana Černá, Petr Doubek, Michal Hák, Mgr. Blanka Herčíková, Jaroslav Hloušek, Mgr. Milan
Pro:
Javůrek, Petr Kadavý, Ing. Petr Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, Ing. Leoš Pavlata, Martin
Pozdníček, DiS., Michal Seidl, Mgr. Matěj Šimůnek

10. Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období
Zastupitelstvu města byla předložena zpráva o činnosti rady města za uplynulé období. Dotazy k této
zprávě byly zodpovězeny v rámci rozpravy.
Usnesení č. 228/2019
ZM bere na vědomí
„Zprávu o činnosti Rady města Rokytnice nad Jizerou za období od 16. 9. do 11. 11. 2019.“
Jana Černá, Petr Doubek, Michal Hák, Mgr. Blanka Herčíková, Jaroslav Hloušek, Mgr. Milan
Pro:
Javůrek, Petr Kadavý, Ing. Petr Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, Ing. Leoš Pavlata, Martin
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Pozdníček, DiS., Michal Seidl, Mgr. Matěj Šimůnek

11. Diskuse
Z důvodu obsáhlosti a možného zkreslení příspěvků jednotlivých osob se diskuse do zápisu v souladu
s jednacím řádem zastupitelstva města nepřepisuje. Je v plném rozsahu zveřejněna formou audiovizuálním
záznamu z veřejného jednání na webových stránkách města www.mesto-rokytnice.cz.

12. Závěr
Závěrem jednání starosta Ing. Matyáš poděkoval přítomným zastupitelům a veřejnosti za účast a ukončil
jednání.
Jednání skončilo v 19.00 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 20. prosince 2019.

19

Výpis přijatých usnesení z jednání zastupitelstva města
Rokytnice nad Jizerou ze dne 16. 12. 2019
Usnesení č. 190/2019
ZM schvaluje
program jednání.
Usnesení č. 191/2019
ZM schvaluje
ověřovatele zápisu ve složení Ing. Leoš Pavlata a Michal Hák, a zapisovatelku Kateřinu Rotroeklovou,
DiS..
Usnesení č. 192/2019
ZM schvaluje
zápis z minulého jednání ze dne 25. 9. 2019.
Usnesení č. 193/2019
ZM bere na vědomí
informaci o přípravách rekonstrukce městské ČOV a jejím zahájení v roce 2020 a v této souvislosti
schvaluje záměr spolufinancování akce ve výši 3,6 mil. Kč.
Usnesení č. 194/2019
ZM bere na vědomí
plnění rozpočtu města k datu 30. 11. 2019.
Usnesení č. 195/2019
ZM schvaluje
rozpočtové opatření č. 8/2019, pověřuje Mgr. Denisu Hančovou provedením schválených změn
v rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou pro rok 2019 a zároveň pověřuje radu města schválením
posledního rozpočtového opatření pro změny v rozpočtu města na rok 2019.
Usnesení č. 196/2019
ZM bere na vědomí
schválená Pravidla rozpočtového provizoria města Rokytnice nad Jizerou ze dne 17. 12. 2018, podle
kterých bude Město v roce 2020 hospodařit do doby schválení řádného rozpočtu na rok 2020.
Usnesení č. 197/2019
ZM schvaluje
prodej pozemkové parcely č. 2830/2 k.ú. Dolní Rokytnice, Rokytnice nad Jizerou Zelbovým Jiřímu a
Anně, Svojšovická 2833/8, 141 00 Praha 4 za cenu 120,- Kč/m2.
Usnesení č. 198/2019
ZM schvaluje
směnu části pozemků parc. č. 1839/3 o výměře cca 9 m2, parc.č. 1813/2 o výměře cca 5 m2, parc.
č. 1814/3 o výměře cca 4 m2 a parc.č. 3285/1 o výměře cca 1 m2 (vlastník Město Rokytnice nad Jizerou)
za část pozemku 1839/4 (vlastník: Alena Jónová, Dolní Rokytnice 448, 512 44 Rokytnice nad Jizerou,
Ing. Milan Zlámal, Radova 599/4, Nové Sady, 779 00 Olomouc a paní Květa Zlámalová, Horní
Rokytnice 253, 512 45 Rokytnice nad Jizerou) o výměře cca 24 m2 vše v k.ú. Horní Rokytnice
nad Jizerou, Rokytnice nad Jizerou. Rozdíl výměr směňovaných pozemků bude doplacen za cenu 200,Kč/m2

Petr Kadavý
místostarosta

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Petr Matyáš
starosta města
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Usnesení č. 199/2019
ZM schvaluje
bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2,
IČ: 70891508, Městu Rokytnice nad Jizerou, a to části pozemku parc.č.3368/1 o předpokládané výměře
cca 100 m2, pozemku parc.č.3368/17 o výměře 36 m2 a pozemku parc.č.3368/18 o výměře 15 m2 vše
v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou, Rokytnice nad Jizerou.
Usnesení č. 200/2019
ZM schvaluje
záměr prodeje pozemkové parcely č. 2562/7, pozemkové parcely č. 2564/1 a pozemkové parcely
č. 2580/2 v k.ú. Dolní Rokytnice, Rokytnice nad Jizerou za cenu 215,- Kč/m2.
Usnesení č. 201/2019
ZM neschvaluje
záměr prodeje pozemkové parcely č. 55/6 v k.ú. Rokytno v Krkonoších, Rokytnice nad Jizerou.
Usnesení č. 202/2019
ZM neschvaluje
záměr prodeje části pozemkové parcely č. 565 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou, Rokytnice nad Jizerou.
Usnesení č. 203/2019
ZM schvaluje
záměr směny pozemkové parcely č. 3309/1 o výměře 317 m2 (vlastník Město Rokytnice nad Jizerou)
za pozemkovou parcelu č. 3307/7 o výměře 227 (vlastník Ing. Soukup Břetislav a RNDr. Soukup
Lubomír) na které se nachází část komunikace, vše v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou, Rokytnice nad
Jizerou. Rozdíl výměr směňovaných pozemků bude doplacen ve výši 200,-Kč/m2.
Usnesení č. 204/2019
ZM schvaluje
záměr prodeje části pozemkové parcely č. 1680 v k.ú. Dolní Rokytnice, Rokytnice nad Jizerou pouze pod
stavbou za cenu dle cenové mapy 200,- Kč/m2. Náklady na geometrické zaměření uhradí žadatelé a bude
provedeno za účasti zástupce Města.
Usnesení č. 205/2019
ZM neschvaluje
záměr prodeje stavební parcely č. 680 a části pozemkové parcely č. 3073/1 v k.ú. Horní Rokytnice
nad Jizerou, Rokytnice nad Jizerou.
Usnesení č. 206/2019
ZM schvaluje
záměr směny části pozemku parc.č.3421 o výměře cca 4 m2 (vlastník Město Rokytnice nad Jizerou)
za část pozemku parc.č. 1436 o výměře cca 20 m2, na které se nachází účelová komunikace (vlastník
Venclíková Jana), vše v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou, Rokytnice nad Jizerou. Rozdíl výměr
směňovaných pozemků bude doplacen za cenu 200,- Kč/m2, náklady na geometrické zaměření uhradí obě
strany rovným dílem a bude provedeno za účasti zástupce Města.
Usnesení č. 207/2019
ZM neschvaluje
přijetí veřejné nabídky společnosti Rocket Nice One, s.r.o., Běžecká 2407/2, 169 00 Praha 6.
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místostarosta

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Petr Matyáš
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Usnesení č. 208/2019
ZM nesouhlasí
s prodejem pozemku ani jeho části parc. č. 989/2 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou, Rokytnice nad
Jizerou.
Usnesení č. 209/2019
ZM schvaluje
obecně závaznou vyhlášku města Rokytnice nad Jizerou č. 5/2019, o místním poplatku z pobytu.
Usnesení č. 210/2019
ZM schvaluje
obecně závaznou vyhlášku města Rokytnice nad Jizerou č. 6/2019, o místním poplatků ze psů.
Usnesení č. 211/2019
ZM schvaluje
obecně závaznou vyhlášku města Rokytnice nad Jizerou č. 7/2019, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Usnesení č. 212/2019
ZM schvaluje
obecně závaznou vyhlášku města Rokytnice nad Jizerou č. 8/2019, o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství.
Usnesení č. 213/2019
ZM schvaluje
obecně závaznou vyhlášku města Rokytnice nad Jizerou č. 9/2019, o místním poplatku za povolení
k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst.
Usnesení č. 214/2019
ZM schvaluje
aktualizovaná Pravidla pro vydávání povolení k vjezdu do vybraných míst a částí města Rokytnice
nad Jizerou.
Usnesení č. 215/2019
ZM schvaluje
obecně závaznou vyhlášku města Rokytnice nad Jizerou č. 10/2019, o místním poplatku ze vstupného.
Usnesení č. 216/2019
ZM schvaluje
aktualizovanou Zřizovací listinu organizační složky města Rokytnice nad Jizerou Městské informační
centrum, a to s účinností od 1. 1. 2020.
Usnesení č. 217/2019
ZM bere na vědomí
informace o jednotlivých dotačních projektech.
Usnesení č. 218/2019
ZM schvaluje
zadání veřejné zakázky č. 20190012 – „Rekonstrukce komunikace Vrcha – Stráž“, realizované v roce
2020, firmě M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ 42196868, a to za cenu 5.152.330,99
Kč včetně DPH, a pověřuje starostu města Ing. Petra Matyáše podpisem smlouvy o dílo.
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Usnesení č. 219/2019
ZM pověřuje
radu města schválením zadání zakázky a schválením pověření starosty města Ing. Petra Matyáše
podpisem smlouvy o dílo v případě veřejné zakázky č. 20200001 – Vyhlídky nad Rokytnicí - Vybudování
vyhlídkového lesoparku na vrchu Stráž, která bude realizována v roce 2020 a 2021.
Usnesení č. 220/2019
ZM schvaluje
zadání veřejné zakázky č. 20190014 – „Oprava cesty „Sachrovka“ – I. etapa“, realizované v roce 2020,
firmě M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ 42196868, a to za cenu 1 994 956,65 Kč
včetně DPH a rezervy, pověřuje starostu města Ing. Petra Matyáše podpisem smlouvy o dílo a zároveň
schvaluje realizaci projektu.
Usnesení č. 221/2019
ZM schvaluje
zadání veřejné zakázky č. 20190015 – „Oprava cesty „Sachrovka“ – II. etapa“, realizované v roce 2020,
firmě M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ 42196868, a to za za cenu 2 606 332,62 Kč
včetně DPH a rezervy, pověřuje starostu města Ing. Petra Matyáše podpisem smlouvy o dílo a zároveň
schvaluje realizaci projektu.
Usnesení č. 222/2019
ZM schvaluje
podání žádosti o dotaci z Česko – německého fondu budoucnosti pro projekt „"Die alte Heimat Rochlitz
im Riesengebirge“ - překlad a vydání knihy v českém jazyce“ a realizaci tohoto projektu v případě
přidělení dotace v roce 2020.
Usnesení č. 223/2019
ZM schvaluje
podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce objektu zázemí přírodního divadla a lesního hřiště“
v rámci Podprogramu 117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova, DT 117d8210H - Podpora
budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku.
Usnesení č. 224/2019
ZM schvaluje
realizaci projektu "Oprava cesty z Vilémova do Havírny" v roce 2020.
Usnesení č. 225/2019
ZM schvaluje
realizaci projektu "Přestavba lávky přes Jizeru" v roce 2020.
Usnesení č. 226/2019
ZM schvaluje
realizaci projektu "Zabezpečovací práce – lávka na Blansko" v roce 2020.
Usnesení č. 227/2019
ZM schvaluje
ukončení realizace dotačního projektu "Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ v Rokytnici
nad Jizerou".
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Usnesení č. 228/2019
ZM bere na vědomí
„Zprávu o činnosti Rady města Rokytnice nad Jizerou za období od 16. 9. do 11. 11. 2019.“

V Rokytnici nad Jizerou 16. prosince 2019.
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