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Zápis z veřejného jednání zastupitelstva města  

Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 7. 10. 2020 ve školní jídelně 

 

Přítomni: Omluveni: 

Jana Černá 

Petr Doubek 

Michal Hák 

Mgr. Blanka Herčíková 

Mgr. Milan Javůrek 

Petr Kadavý 

Ing. Petr Matyáš 

Mgr. Marek Nechanický 

Ing. Bronislav Patočka 

Ing. Leoš Pavlata 

Martin Pozdníček, DiS. 

Michal Seidl 

Mgr. Matěj Šimůnek 

 

Jaroslav Hloušek 

Mgr. Milan Jón 

 

Program:  

1. Úvod, schválení programu 

2. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatelky 

3. Schválení zápisu z minulého jednání ze dne 2. 7. 2020 

4. Plnění rozpočtu, návrh rozpočtového opatření 

5. Žádost VHS Turnov o poskytnutí dotace z rozpočtu města 

6. Žádost města Harrachov o poskytnutí dotace z rozpočtu města (úprava běžeckých stop) 

7. Žádost spol. ZDRAVOŠ PÉČE, s. r. o. o poskytnutí dotace z rozpočtu města 

8. Prodeje, odkupy a směny pozemků 

9. Smlouva o spolupráci s manželi Simonou a Martinem Vodrážkovými  

10. Informace o dotacích 

11. Schválení Dohody o zániku předkupního práva se spol. Tre Colli Praha s. r. o. 

12. Volba přísedících Okresního soudu v Semilech 

13. Schválení obecně závazné vyhlášky č. 3/2020 o místním poplatku z pobytu 

14. Schválení obecně závazné vyhlášky č. 4/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

15. Změna Statutu sociálního fondu města Rokytnice nad Jizerou 

16. Zpráva o činnosti rady města 

17. Schválení vstupu města Rokytnice nad Jizerou do Sdružení místních samospráv ČR 

18. Návrh na schválení zadání zakázky č. 20200016 - Změna č. 3 územního plánu Rokytnice nad Jizerou 

19. Diskuse 

20. Závěr 

 

Jednání řídil starosta města Ing. Petr Matyáš.  

 

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, který byl doplněn o bod č. 18 – Návrh 

na schválení zadání zakázky č. 20200016 - Změna č. 3 územního plánu Rokytnice nad Jizerou.  
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Usnesení č. 305/2020 

Z M  s c h v a l u j e  

program jednání. 

Pro: Jana Černá, Petr Doubek, Michal Hák, Mgr. Blanka Herčíková, Mgr. Milan Javůrek, Petr 

Kadavý, Ing. Petr Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, Ing. Bronislav Patočka, Ing. Leoš Pavlata, 

Martin Pozdníček, DiS., Michal Seidl, Mgr. Matěj Šimůnek 

 
2. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatelky 
 

Starosta města vyzval zastupitele ke schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky. 
 
 

Usnesení č. 306/2020 

Z M  s c h v a l u j e  

ověřovatele zápisu ve složení Michal Hák a Mgr. Marek Nechanický a zapisovatelku Kateřinu Rotroeklovou, DiS.. 

Pro: Jana Černá, Petr Doubek, Michal Hák, Mgr. Blanka Herčíková, Mgr. Milan Javůrek, Petr 

Kadavý, Ing. Petr Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, Ing. Bronislav Patočka, Ing. Leoš Pavlata, 

Martin Pozdníček, DiS., Michal Seidl, Mgr. Matěj Šimůnek 

 

3. Schválení zápisu z minulého jednání ze dne 2. 7. 2020 
 

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. 307/2020 

Z M  s c h v a l u j e  

zápis z minulého jednání ze dne 2. 7. 2020. 

Pro: Jana Černá, Petr Doubek, Michal Hák, Mgr. Blanka Herčíková, Mgr. Milan Javůrek, Petr 

Kadavý, Ing. Petr Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, Ing. Bronislav Patočka, Ing. Leoš Pavlata, 

Martin Pozdníček, DiS., Michal Seidl, Mgr. Matěj Šimůnek 

 

4. Plnění rozpočtu, návrh rozpočtového opatření 
 

Zastupitelstvu města bylo předloženo na vědomí aktuální stav plnění a čerpání rozpočtu na rok 2020, a to 

k datu 23. 9. 2020. Zároveň byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 4/2020. 

Zastupitelstvo města dne 4. 3. 2020 schválilo usnesení, ve kterém pověřilo Mgr. Hančovou aktualizací 

střednědobého výhledu rozpočtu a jeho předložením na jednání zastupitelstva města do 30. 6. 2020. 

Vzhledem ke koronavirové situaci v ČR a opatřením vlády prozatím nebyl tento výhled aktualizován, 

neboť došlo k poklesu příjmů a v tuto chvíli ještě nejsou známy všechny okolnosti pro jeho sestavení. 

Stávající střednědobý výhled rozpočet byl schválen na období let 2020 - 2022, tudíž není nutná jeho 

aktualizace. Je navrženo počkat na to, jak se situace s rozpočtovými příjmy i výdaji vyvine a střednědobý 

výhled rozpočtu aktualizovat až v roce 2021. 

 
 

Usnesení č. 308/2020 

Z M  b e r e  n a  v ě d o m í  

plnění rozpočtu města k datu 23. 9. 2020. 

Pro: Jana Černá, Petr Doubek, Michal Hák, Mgr. Blanka Herčíková, Mgr. Milan Javůrek, Petr 

Kadavý, Ing. Petr Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, Ing. Bronislav Patočka, Ing. Leoš Pavlata, 

Martin Pozdníček, DiS., Mgr. Matěj Šimůnek 

Proti: Michal Seidl 

 

 

Usnesení č. 309/2020 

Z M  s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 4/2020 a pověřuje Mgr. Denisu Hančovou provedením schválených změn v rozpočtu města 

Rokytnice nad Jizerou pro rok 2020. 

Pro: Jana Černá, Petr Doubek, Michal Hák, Mgr. Blanka Herčíková, Mgr. Milan Javůrek, Petr 
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Kadavý, Ing. Petr Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, Ing. Bronislav Patočka, Ing. Leoš Pavlata, 

Martin Pozdníček, DiS., Mgr. Matěj Šimůnek 

Proti: Michal Seidl 

 

 

Usnesení č. 310/2020 

Z M  p o v ě ř u j e  

Mgr. Denisu Hančovou předložením požadované aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu až v roce 2021. 

Pro: Jana Černá, Petr Doubek, Michal Hák, Mgr. Blanka Herčíková, Mgr. Milan Javůrek, Petr 

Kadavý, Ing. Petr Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, Ing. Bronislav Patočka, Ing. Leoš Pavlata, 

Martin Pozdníček, DiS., Mgr. Matěj Šimůnek 

Proti: Michal Seidl 

 

5. Žádost VHS Turnov o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
 

Zastupitelstvu města byla předložena žádost Vodohospodářského sdružení Turnov o poskytnutí investiční 

dotace z rozpočtu města na realizaci akce "Rokytnice nad Jizerou - 569 - optimalizace vodovodů a oprava 

kanalizace v lokalitě Koupaliště". Výše požadované dotace je 449.900,- Kč. Zastupitelé obdrželi žádost 

dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

dále návrh příslušné veřejnoprávní smlouvy a podklady pro výpočet podílu, tj. výše dotace.  
Účelem poskytnutí investiční dotace je zajištění projektové dokumentace a stavebního povolení  

na realizaci investiční akce: „Rokytnice nad Jizerou - 569 – optimalizace vodovodů a oprava kanalizace  

v lokalitě Koupaliště“. Projektová dokumentace bude řešit optimalizaci stávající vodovodní sítě v lokalitě 

Koupaliště včetně odstavení a demolice vodojemu Koupaliště, přeložky vodovodu, opravy splaškové 

kanalizace, přeložku dešťové kanalizace, obnovu povrchů komunikace, řešení kanalizačních  

a vodovodních přípojek, inženýrská činnost, zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení. 
 
 

Usnesení č. 311/2020 

Z M  s c h v a l u j e  

poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města ve výši 449.900,- Kč Vodohospodářskému sdružení Turnov, se sídlme 

Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, IČ: 49295934 na realizaci akce „Rokytnice nad Jizerou -  569 – optimalizace 

vodovodů a oprava kanalizace v lokalitě Koupaliště“ a pověřuje starostu Ing. Petra Matyáše podpisem příslušné 

veřejnoprávní smlouvy. 

Pro: Jana Černá, Petr Doubek, Michal Hák, Mgr. Blanka Herčíková, Mgr. Milan Javůrek, Petr 

Kadavý, Ing. Petr Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, Ing. Bronislav Patočka, Ing. Leoš Pavlata, 

Martin Pozdníček, DiS., Michal Seidl, Mgr. Matěj Šimůnek 

 

6. Žádost města Harrachov o poskytnutí dotace z rozpočtu města (úprava běžeckých stop) 
 

Zástupci měst Rokytnice nad Jizerou a Harrachova se dohodli na společném nákupu stroje Pisten Bully 

160D, kterým budou upravovány běžecké stopy na území obou měst. Pořizovatelem (kupujícím)  

a provozovatelem stroje je město Harrachov, město Rokytnice nad Jizerou pak přispělo na náklady 

související s nákupem stroje částkou 297.750,- Kč, která odpovídá 50 % pořizovacích nákladů. Dále bylo 

dohodnuto, že město Harrachov bude provozovatelem stroje a bude provádět údržbu běžeckých stop na 

území obou měst a vést přehled všech nákladů spojených s provozem stroje. Město Rokytnice nad Jizerou 

pak uhradí poměrnou část nákladů souvisejících s provozem stroje, která bude odpovídat počtu 

kilometrů/motohodin najetých při údržbě běžeckých stop na území města Rokytnice nad Jizerou. Princip 

spolupráce bych schválen zastupitelstvem města Rokytnice nad Jizerou na jednání dne 24. 4. 2019. 

V zimní sezóně 2019/2020 pak dle dohodnutého principu proběhla tato spolupráce, avšak vzhledem 

k nepříznivým sněhovým podmínkám nebylo možné upravovat všechny úseky běžeckých tratí a nebylo 

ani možné nastavený princip spolupráce nějak objektivně vyhodnotit. Na jaře 2021 navíc město 

Harrachov oznámilo, že v další spolupráci pokračovat nechce a nabídlo městu Rokytnice nad Jizerou 

společně zakoupený stroj PB 160D k odkupu. O této skutečnosti bylo zastupitelstvo města Rokytnice nad 

Jizerou informováno na jednání dne 27. 5. 2020, kde také došlo k přijetí usnesení, kterým ZM pověřilo 

radu města k dalším jednáním s Městem Harrachov ohledně převzetí a odkupu rolby Pisten Bully 160D  

a schválením odkupu tohoto stroje. 

 



 

4 

V průběhu léta však město Harrachov oznámilo, že by v dohodnutém principu spolupráce ještě rádi 

pokračovali, neboť se jim nepodařilo zajistit alternativní variantu údržby běžeckých stop. Ze strany města 

Rokytnice nad Jizerou pokračování spolupráce nic nebrání, a proto bylo dohodnuto, že město Harrachov 

ve smyslu dohodnutého principu předloží žádost o dotaci z rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou, která 

by byla určená na provoz stroje a provádění údržby běžeckých stop v nadcházejícím zimním období. 

Zastupitelstvu města Rokytnice nad Jizerou byla předložena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 

z rozpočtu města, na základě které by bylo poskytnutí finančních prostředků realizováno. Smlouva je 

navržena tak, že dotace by byla poskytnuta ve dvou platbách, kdy záloha ve výši 200.000,- Kč by byla 

poskytnuta v lednu 2021, a po předložení vyúčtování v dubnu 2021 by došlo k doplacení zbývající části 

dotace do maximální výše 350.000,- Kč, případně by došlo k vrácení nevyčerpané části poskytnuté 

zálohy. Stroj provádějící údržbu běžeckých stop bude vybaven GPS přístrojem a kontrola projetých úseků 

je pak zabezpečena ve spolupráci s webovým portálem www.bilestopy.cz, který získává údaje z tohoto 

GPS přístroje instalovaného ve stroji provádějícím údržbu. Data získaná ve spolupráci s portálem budou 

zároveň sloužit jako podklad pro vyúčtování příspěvku. 

 
 

Usnesení č. 312/2020 

Z M  s c h v a l u j e  

poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2021 ve výši 350.000,- Kč městu Harrachov, se sídlem Harrachov 150, 

512 46 Harrachov, IČ: 00275697, za účelem provozu stroje Pisten Bully 160D  a provádění údržby běžeckých stop 

na území města Rokytnice nad Jizerou a zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z 

rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou. 

Pro: Jana Černá, Petr Doubek, Michal Hák, Mgr. Blanka Herčíková, Mgr. Milan Javůrek, Petr 

Kadavý, Ing. Petr Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, Ing. Bronislav Patočka, Ing. Leoš Pavlata, 

Martin Pozdníček, DiS., Mgr. Matěj Šimůnek 

Proti: Michal Seidl 

 

7. Žádost spol. ZDRAVOŠ PÉČE, s. r. o. o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
 

Městu Rokytnice nad Jizerou byla předložena žádost spol. ZDRAVOŠ PÉČE s. r. o. ohledně poskytnutí 

dotace za účelem poskytování pečovatelské služby v roce 2021. Jednatelkou této společnosti je paní Jana 

Černá, která pečovatelské služby v Rokytnici nad Jizerou dosud poskytovala jako OSVČ, od 1. 1. 2016 

ovšem byla pro tento účel založena obchodní společnost. Mezi Městem a paní Janou Černou byla předtím 

uzavřena mandátní smlouva, na základě které paní Černá zabezpečuje služby sociální péče v Domě 

s pečovatelskou službou a v terénu na území města Rokytnice nad Jizerou. Tato spolupráce funguje již od 

roku 2006. Současná kapacita klientů, od které se odvíjí výše příspěvku, je 26 osob.  

Pro rok 2021 je žádáno o stejnou částku, jako v roce 2020, ale povýšenou o inflaci ve výši 2,8 %. Částka 

činila 414.024,- Kč, nyní je žádáno o 425.627,- Kč (rozdíl 11.603,- Kč). Do roku 2017 byl výpočet 

příspěvku prováděn částkou 1.100,- Kč na klienta a měsíc, od roku 2018 byla tato částka zvýšena na 

1.327,- Kč z důvodu nárůstu provozních nákladů, zejména nákladů osobních. Od roku 2021 bude částka 

na klienta tedy činit 1364,20 Kč.  

Z důvodu novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je nutno dodržet 

zákonem stanovený postup při poskytování dotací z rozpočtu města. Podle uvedeného zákona se v tomto 

případě jedná o schválení dotace, která řeší konkrétní potřebu žadatele a uzavření příslušné veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace. Podrobnosti stanovuje zákon o rozpočtových pravidlech. Veřejnoprávní 

smlouvy nad 50.000,- Kč podléhají zveřejnění na webových stránkách poskytovatele. Dotace města 

Rokytnice nad Jizerou bude součástí vyrovnávací platby za pečovatelské služby (vícezdrojové 

financování) a podléhá zákonnému vyúčtování ve stanovených termínech. Z těchto důvodů Město 

veřejnoprávní smlouvou přistupuje k Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu 

Libereckého kraje a dotace poskytnutá touto smlouvou je tedy součástí vyrovnávací platby v rámci 

vícezdrojového financování služeb. 
 
Usnesení č. 313/2020 

Z M  s c h v a l u j e  

poskytnutí dotace z rozpočtu města v roce 2021 ve výši 425.627,- Kč společnosti ZDRAVOŠ PÉČE s.r.o., se sídlem 

Horní Rokytnice 590, Rokytnice nad Jizerou, IČ: 03781224 za účelem financování pečovatelské služby poskytované 
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příjemcem na území města Rokytnice nad Jizerou v roce 2021 a zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou. 

Pro: Petr Doubek, Michal Hák, Mgr. Blanka Herčíková, Mgr. Milan Javůrek, Petr Kadavý, Ing. Petr 

Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, Ing. Bronislav Patočka, Ing. Leoš Pavlata, Martin 

Pozdníček, DiS., Michal Seidl, Mgr. Matěj Šimůnek 

Zdrželi se: Jana Černá 

 
8. Prodeje, odkupy a směny pozemků 
 

 

a) Kučerovi Pavel a Ivana, Dolní Rokytnice 442, 512 44 Rokytnice nad Jizerou – směna pozemkové 

parcely č. 1914/10 o výměře 108 m2 (vlastník Město Rokytnice nad Jizerou) za část pozemkové 

parcely č. 1914/9 o výměře cca 30 m2 a část pozemkové parcely č. 1914/28 o výměře cca 10 m2 

(vlastník Kučerovi Pavel a Ivana) vše v k.ú. Dolní Rokytnice. Zastupitelstvo města dne 2.7.2020 

schválilo záměr směny pozemkové parcely č. 1914/10 (vlastník Město Rokytnice nad Jizerou) za část 

pozemkové parcely č. 1914/9 a část pozemkové parcely č. 1914/28 (vlastník Kučerovi Pavel a Ivana) 

vše v k.ú. Dolní Rokytnice v rozsahu pozemek za pozemek s tím, že směna bude provedena až  

po vyjmutí předmětných částí pozemků ve vlastnictví Kučerových z bankovní zástavy. Náklady  

na geometrické zaměření uhradí obě strany rovným dílem a bude provedeno za účasti zástupce Města. 
 

Usnesení č. 314/2020 
 

ZM schvaluje 

směnu pozemkové parcely č. 1914/10 (vlastník Město Rokytnice nad Jizerou) za část pozemkové parcely č. 1914/9  

a část pozemkové parcely č. 1914/28 (vlastník Kučerovi Pavel a Ivana) vše v k.ú. Dolní Rokytnice v rozsahu 

pozemek za pozemek s tím, že směna bude provedena až po vyjmutí předmětných částí pozemků ve vlastnictví 

Kučerových z bankovní zástavy. Náklady na geometrické zaměření uhradí obě strany rovným dílem a bude 

provedeno za účasti zástupce Města. 

Pro: Jana Černá, Petr Doubek, Michal Hák, Mgr. Blanka Herčíková, Petr Kadavý, Ing. Petr Matyáš, 

Mgr. Marek Nechanický, Ing. Bronislav Patočka, Ing. Leoš Pavlata, Martin Pozdníček, DiS., 

Michal Seidl, Mgr. Matěj Šimůnek 

Zdrželo se: Mgr. Milan Javůrek 

 

b) Stoberová Jana, Horní Rokytnice 199, 512 44 Rokytnice nad Jizerou a Stober Libor, Mezi 

mosty 1846, 530 03 Pardubice – žádost o prodej pozemkové parcely č. 3114/1 o výměře 79 m2 

v k.ú. Dolní Rokytnice. Zastupitelstvo města dne 4. 3. 2020 schválilo směnu v rozsahu dle GP č. 

2174-2523/2019 a č. 1624-2539/2019. Jedná se o směnu nově oddělené pozemkové parcely č. 

3368/112 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou, pozemkové parcely č. 3114/4 a pozemkové parcely č. 

3114/3 v k.ú. Dolní Rokytnice (vlastník Město) za pozemkovou parcelu č. 3539 v k.ú. Horní 

Rokytnice nad Jizerou (vlastník Stoberová Jana). Rozdíl výměr směňovaných pozemků bude 

doplacen ve výši 1 400,- Kč/m2.  Náklady na geometrické zaměření uhradí obě strany rovným dílem. 
 

Usnesení č. 315/2020 
 

ZM schvaluje 

směnu v rozsahu dle GP č. 2174-2523/2019 a č. 1624-2539/2019. Jedná se o směnu nově oddělené pozemkové 

parcely č. 3368/112 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou, pozemkové parcely č. 3114/4 a pozemkové parcely  

č. 3114/3 v k.ú. Dolní Rokytnice (vlastník Město) za pozemkovou parcelu č. 3539 v k.ú. Horní Rokytnice nad 

Jizerou (vlastník Stoberová Jana). Rozdíl výměr směňovaných pozemků bude doplacen ve výši 1 400,- Kč/m2.  

Náklady na geometrické zaměření uhradí obě strany rovným dílem. 

Pro: Jana Černá, Petr Doubek, Michal Hák, Mgr. Blanka Herčíková, Mgr. Milan Javůrek, Petr 

Kadavý, Ing. Petr Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, Ing. Leoš Pavlata, Martin Pozdníček, 

DiS., Michal Seidl, Mgr. Matěj Šimůnek 

Proti: Ing. Bronislav Patočka 

 

c) Kašpar Martin, Dolní Rokytnice 328, 512 44 Rokytnice nad Jizerou a Kašparová Jitka, K Háji 

159, 273 51 Braškov - žádost o prodej pozemkové parcely č. 2953/2 o výměře 248 m2 v k.ú. Dolní 

Rokytnice za účelem rozšíření zázemí (lavičky, posezení) penzionu. Pozemkový výbor nedoporučil 

ZM se žádostí souhlasit. 
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Usnesení č. 316/2020 
 

ZM neschvaluje 

záměr prodeje pozemkové parcely č. 2953/2 v k.ú. Dolní Rokytnice. 

Pro: Jana Černá, Petr Doubek, Michal Hák, Mgr. Blanka Herčíková, Mgr. Milan Javůrek, Petr 

Kadavý, Ing. Petr Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, Ing. Bronislav Patočka, Ing. Leoš Pavlata, 

Martin Pozdníček, DiS., Michal Seidl, Mgr. Matěj Šimůnek 

 

d) Adamová Alena, Kovářská 1415/7, 190 00 Praha 9 – žádost o prodej pozemkové parcely č. 2310/5 

o výměře 47 m2 a části pozemkové parcely č. 2304/1o výměře 142 m2 (dle GP č. 920-180/1999 

pozemková parcela č. 2304/3) vše v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou, obec Rokytnice nad Jizerou. 

Jako důvod uvádí zajištění přístupu k zadní části budovy, zpevnění svahu a získání manipulačního 

prostoru. Pozemkový výbor doporučil ZM se žádostí souhlasit.  Náklady na geometrické zaměření 

uhradí žadatelka a bude provedeno za účasti zástupce Města. Cena dle cenové mapy 280,-Kč/m2. 

Usnesení č. 317/2020 
 

ZM schvaluje 

záměr prodeje pozemkové parcely č. 2310/5 a části pozemkové parcely č. 2304/1 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou 

za cenu dle cenové mapy 280,- Kč/m2. Náklady na geometrické zaměření uhradí žadatelka a bude provedeno  

za účasti zástupce Města. 

Pro: Jana Černá, Petr Doubek, Michal Hák, Mgr. Blanka Herčíková, Mgr. Milan Javůrek, Petr 

Kadavý, Ing. Petr Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, Ing. Bronislav Patočka, Ing. Leoš Pavlata, 

Martin Pozdníček, DiS., Michal Seidl, Mgr. Matěj Šimůnek 

 

e) Ing. Ptáčník Ivan, Na výsluní 1308, 277 11 Neratovice – žadatel má ve vlastnictví pozemkovou 

parcelu č. 2370/1 o výměře 2898 m2 a navrhuje směnu za pozemkovou parcelu č. 2373/1 o výměře 

1013 m2 a pozemkovou parcelu č.  2373/2 o výměře 998 m2 nebo pozemkovou parcelu č. 2419  

o výměře 1549 m2 a část pozemkové parcely č. 2418/15 do výměry 2000 m2 (vlastník Město 

Rokytnice nad Jizerou), případně jiný návrh ze strany města. Žadatel předpokládá, že součástí dohody 

by byla i budoucí změna územního plánu na stavbu malého domku (na důchod), žádný penzion či 

hotel. Pozemkový výbor nedoporučil ZM se žádostí souhlasit. 

Usnesení č. 318/2020 
 

ZM neschvaluje 

záměr směny pozemkové  parcely č. 2370/1 (vlastník Ing. Ptáčník Ivan) za pozemkovou parcelu č. 2373/1  

a pozemkovou parcelu  č.  2373/2 (vlastník Město Rokytnice nad Jizerou) v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou. 

Pro: Jana Černá, Petr Doubek, Michal Hák, Mgr. Blanka Herčíková, Mgr. Milan Javůrek, Petr 

Kadavý, Ing. Petr Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, Ing. Bronislav Patočka, Ing. Leoš Pavlata, 

Martin Pozdníček, DiS., Michal Seidl, Mgr. Matěj Šimůnek 
 

 

Usnesení č. 319/2020 
 

ZM neschvaluje 

záměr směny pozemkové  parcely č. 2370/1 (vlastník Ing. Ptáčník Ivan) za pozemkovou parcelu č. 2419 a část 

pozemkové parcely č. 2418/15 (vlastník Město Rokytnice nad Jizerou) v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou. 

Pro: Jana Černá, Petr Doubek, Michal Hák, Mgr. Blanka Herčíková, Mgr. Milan Javůrek, Petr 

Kadavý, Ing. Petr Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, Ing. Bronislav Patočka, Ing. Leoš Pavlata, 

Martin Pozdníček, DiS., Michal Seidl, Mgr. Matěj Šimůnek 

 

f) Babulenkovi Naděžda a Jiří, Pertoldova 3385/171, 143 00 Praha 4 – Modřany – žádost  

o předběžné posouzení prodeje pozemkové parcely č. 2186/1 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou. 

Pozemkový výbor nedoporučil ZM se žádostí souhlasit.  

 

Usnesení č. 320/2020 
 

ZM neschvaluje 

záměr prodeje pozemkové parcely č. 2186/1 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou. 

Pro: Jana Černá, Petr Doubek, Michal Hák, Mgr. Blanka Herčíková, Mgr. Milan Javůrek, Petr 

Kadavý, Ing. Petr Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, Ing. Bronislav Patočka, Ing. Leoš Pavlata, 

Martin Pozdníček, DiS., Michal Seidl, Mgr. Matěj Šimůnek 
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g) Ing. Novotná Jitka, Horní Rokytnice 620, 512 44, Rokytnice nad Jizerou – žádost o prodej části 

pozemkové parcely č. 2310/3 o výměře cca 300 m2 v k.ú. Horní Rokytnice n. Jiz. za účelem zřízení 

zahrady pro matečné rostliny léčivých bylin. Pozemkový výbor nedoporučil se žádostí souhlasit.  

Usnesení č. 321/2020 
 

ZM neschvaluje 

záměr prodeje části pozemkové parcely č. 2310/3 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou. 

Pro: Petr Doubek, Michal Hák, Mgr. Blanka Herčíková, Mgr. Milan Javůrek, Petr Kadavý, Ing. Petr 

Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, Ing. Bronislav Patočka, Ing. Leoš Pavlata, Martin 

Pozdníček, DiS., Michal Seidl, Mgr. Matěj Šimůnek 

Zdrželo se: Jana Černá 

 

h) Šístek Jan, Horní Rokytnice 634, 512 45 Rokytnice nad Jizerou – žádost o pronájem případně 

prodej části pozemkové parcely č.  1578/2 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou za účelem vybudování 

zastřešeného suchého stání nebo garáže. Pozemkový výbor doporučil ZM se záměrem prodeje 

souhlasit formou veřejné nabídky. Jedná se cca o 2 x 20 m2 (plocha na 2 samostatné garáže).  

Usnesení č. 322/2020 
 

ZM schvaluje 

záměr prodeje části pozemkové parcely č. 1578/2 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou na výstavbu dvou 

samostatných garáží formou veřejné nabídky. 

Pro: Jana Černá, Petr Doubek, Michal Hák, Mgr. Milan Javůrek, Petr Kadavý, Ing. Petr Matyáš, 

Mgr. Marek Nechanický, Ing. Bronislav Patočka, Ing. Leoš Pavlata, Martin Pozdníček, DiS., 

Michal Seidl 

Proti: Mgr. Matěj Šimůnek 

Zdrželo se: Mgr. Blanka Herčíková 

 

i) Vrána Pavel, Dolní Rokytnice 422, 51244 Rokytnice nad Jizerou – žádost o prodej části 

pozemkové parcely č.  3023/1 o výměře cca 64 m2 k.ú. DR. Jako důvod uvádí zvětšení pozemku 

přiléhajícího k nemovitosti v jeho vlastnictví. PV doporučuje ZM se žádostí souhlasit dle zákresu  

do katastrální mapy za cenu 340,-Kč/m2. Geometrické zaměření na náklady žadatele a za účasti 

zástupce Města. 

Usnesení č. 323/2020 
 

ZM schvaluje 

záměr prodeje části pozemkové parcely č. 3023/1 v k.ú. Dolní Rokytnice za cenu 340,- Kč/m2. Náklady  

na geometrické zaměření uhradí žadatel a bude provedeno za účasti zástupce Města. 

Pro: Jana Černá, Petr Doubek, Michal Hák, Mgr. Blanka Herčíková, Mgr. Milan Javůrek, Petr 

Kadavý, Ing. Petr Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, Ing. Bronislav Patočka, Ing. Leoš Pavlata, 

Martin Pozdníček, DiS., Michal Seidl, Mgr. Matěj Šimůnek 

 

j) Rokytnice Development s.r.o., IČ:069105521, Na Zlatnici 186/15, Podolí, Praha 4 – směna částí 

pozemků parc.č. 2239/1 o výměře 38 m2 a parc.č. 2249/1 o výměře 164 m2, (Město Rokytnice n. J.) 

za část pozemku parc.č.2239/4 o výměře 72 m2, část pozemku parc.č.2246/1 o výměře 5 m2 a část 

pozemku parc.č.2246/4 o výměře 78 m2 (vlastník Rokytnice Development s.r.o.) vše v katastrálním 

území Horní Rokytnice nad Jizerou. Pozemkový výbor doporučil ZM se žádostí souhlasit. Směny 

jsou součástí uzavřené Smlouvy o vzájemné spolupráci při realizaci projektu APARTMÁNY 

ROKYTNICE a rovněž uzavřeného Dodatku této smlouvy se společností Rokytnice Development 

s.r.o.  

Usnesení č. 324/2020 
 

ZM schvaluje 

směnu částí pozemků parc.č. 2239/1 o výměře 38 m2 a parc.č. 2249/1 o výměře 164 m2, (Město Rokytnice n.J.) za 

část pozemku parc.č.2239/4 o výměře 72 m2,  část pozemku parc.č.2246/1 o výměře 5 m2 a část pozemku 

parc.č.2246/4 o výměře 78 m2 (vlastník Rokytnice Development s.r.o.) vše v katastrálním území Horní Rokytnice 

nad Jizerou. Geometrický plán byl zajištěn na náklady žadatele. 

k) Doubek Daniel, Horní Rokytnice, 512 44 Rokytnice nad Jizerou -  žádost o směnu části pozemku 

parc.č. 2302/1 o výměře cca 95 m2 (vlastník Daniel Doubek) za část ppč. 2291/1 o výměře cca 140 

m2 a části ppč. 3361 o výměře cca 2 m2 (vlastník Město Rokytnice nad Jizerou) vše v k.ú. Horní 
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Rokytnice nad Jizerou. Rozdíl ve výměře pozemků má žadatel zájem si odkoupit. PV doporučuje ZM 

se směnou souhlasit. Rozdíl ve výměře žadatel doplatí za cenu dle cenové mapy 280,-Kč/m2. GP 

bude proveden na náklad žadatele za účasti zástupce města. 

Usnesení č. 325/2020 
 

ZM schvaluje 

směnu části pozemku parc.č. 2302/1 o výměře cca 95 m2 (vlastník Daniel Doubek) za část ppč. 2291/1 o výměře cca 

140 m2 a části ppč. 3361 o výměře cca 2 m2 (vlastník Město Rokytnice nad Jizerou) vše v k.ú. Horní Rokytnice nad 

Jizerou s tím, že rozdíl ve výměře pozemků žadatel doplatí za cenu dle cenové mapy 280,-Kč/m2. Náklady na 

geometrické zaměření uhradí žadatel a bude provedeno za účasti zástupce Města. 

Pro: Jana Černá, Petr Doubek, Michal Hák, Mgr. Blanka Herčíková, Mgr. Milan Javůrek, Petr 

Kadavý, Ing. Petr Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, Ing. Bronislav Patočka, Ing. Leoš Pavlata, 

Martin Pozdníček, DiS., Michal Seidl, Mgr. Matěj Šimůnek 

 

l) Doubek Vladimír, Horní Rokytnice 588, 512 44 Rokytnice nad Jizerou - žádost o směnu pozemku 

parc.č. 2303/4 o výměře 97 m2, parc.č. 2303/7 o výměře 7 m2 a parc.č.2292/2 o výměře 38 m2 

(vlastník Vladimír Doubek) za část pozemku parc.č. 3361 o výměře cca 119 m2, pozemek 

parc.č.3355/3 o výměře 20 m2 a parc.č.2310/8 o výměře 19 m2 (vlastník Město Rokytnice nad 

Jizerou) vše v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou. Rozdíl ve výměře pozemků má žadatel zájem si 

odkoupit. Pozemkový výbor doporučuje ZM se směnou souhlasit. Rozdíl ve výměře žadatel doplatí  

za cenu dle cenové mapy 280,-Kč/m2. Geometrický plán bude zajištěn na náklady žadatele. 

Usnesení č. 326/2020 
 

ZM schvaluje 

směnu pozemku parc.č. 2303/4 o výměře 97 m2, parc.č. 2303/7 o výměře 7 m2 a parc.č.2292/2 o výměře 38 m2 

(vlastník Vladimír Doubek) za část pozemku parc.č. 3361 o výměře cca 119 m2, pozemek parc.č.3355/3 o výměře 

20 m2 a parc.č.2310/8 o výměře 19 m2 (vlastník Město Rokytnice nad Jizerou) vše v k.ú. Horní Rokytnice nad 

Jizerou s tím, že rozdíl ve výměře pozemků žadatel doplatí za cenu dle cenové mapy 280,-Kč/m2. Geometrický plán 

bude zajištěn na náklady žadatele. 

Pro: Jana Černá, Petr Doubek, Michal Hák, Mgr. Blanka Herčíková, Mgr. Milan Javůrek, Petr 

Kadavý, Ing. Petr Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, Ing. Bronislav Patočka, Ing. Leoš Pavlata, 

Martin Pozdníček, DiS., Michal Seidl, Mgr. Matěj Šimůnek 

 
9. Smlouva o spolupráci s manželi Simonou a Martinem Vodrážkovými 
 

Investoři, manželé Simona Vodrážková a Martin Vodrážka, oba bytem: Americká 489/1, Vinohrady, 

120 00 Praha 2, mají zájem realizovat stavbu: Ubytovací zařízení Rokytno v Krkonoších čp. 112  

na st.parc.č. 65, poz.parc.č. 2/2, 3, 4 a 16/2 v k.ú. Rokytno v Krkonoších, obec Rokytnice nad Jizerou. 

Protože záměr z pohledu Města generoval hned několik problémů k detailnímu řešení, vyvolali zástupci 

Města jednání s investory a rovněž se zástupci TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, z.s., IČ: 005 27 611, 

Horní Rokytnice 461, 512 44 Rokytnice nad Jizerou. TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, z.s., je vlastníkem 

stávajícího fotbalového hřiště na pozemku parc.č. 16/1 v k.ú. Rokytno v Krkonoších, se kterým záměr 

manželů Vodrážkových přímo sousedí. 

Výsledkem vzájemných jednání byl návrh na uzavření smlouvy o spolupráci, která je nyní předmětem 

posledních úprav ze strany právních zástupců Města a manželů Vodrážkových. Smlouva o spolupráci řeší 

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro přístup na fotbalové hřiště, vzájemnou budoucí směnu 

částí pozemků ve vlastnictví TJ a manželů Vodrážkových, vybudování chodníkového tělesa podél 

komunikace II/294 souběžně s pozemky manželů Vodrážkových a případné nároky na neúmyslné škody, 

vzniklé provozem fotbalového hřiště (zejména hluková zátěž). 
 

 

Usnesení č. 327/2020 

Z M  s c h v a l u j e  

uzavření Smlouvy o spolupráci při realizaci stavby: Ubytovací zařízení Rokytno v Krkonoších čp. 112 na st.parc.  

č. 65, poz.parc.č. 2/2, 3, 4 a 16/2 v k.ú. Rokytno v Krkonoších, obec Rokytnice nad Jizerou s manželi Simonou a 

Martinem Vodrážkovými, Americká 489/1, Vinohrady, 120 00 Praha 2 a TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, z.s., 

IČO: 005 27 611, se sídlem Horní Rokytnice 461, 512 44 Rokytnice nad Jizerou a pověřuje starostu jejím podpisem. 

Pro: Jana Černá, Petr Doubek, Michal Hák, Mgr. Blanka Herčíková, Mgr. Milan Javůrek, Petr 
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Kadavý, Ing. Petr Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, Ing. Bronislav Patočka, Ing. Leoš Pavlata, 

Martin Pozdníček, DiS., Mgr. Matěj Šimůnek 

Proti: Michal Seidl 

 

 

10. Informace o dotacích 
 

Projekty v realizaci: 

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 

 

Stav projektu: 

Projekt je ve fázi realizace. Byla dokončena rekonstrukce komunikace v úseku Vrcha - Stráž a v plném 

rozsahu probíhají také práce na vybudování vyhlídkového lesoparku. Byla dokončena instalace kovových 

konstrukcí prvních vyhlídkových plošin a následně proběhne jejich opláštění dřevem. Současně probíhají 

práce na montáži zbývajících vyhlídkových plošin a práce na instalaci mobiliáře. Časový harmonogram 

stavby ale komplikují opatření, která byla přijata v souvislosti s nákazou COVID 19 a také skutečnost, že 

v případě stavebního objektu „Lávka u Horníka“ bylo nutné provést prodloužení konstrukce a s tím 

spojený nový statický výpočet. V důsledku těchto komplikací se práce zdržely o cca 6 týdnů a původní 

termín dokončení stavebních prací 30. 11. 2020 nebude možné dodržet. Vzhledem k tomu že prodloužení 

termínu směrem do prosince a ledna nic neřeší, protože provádění prací není z technických ani 

bezpečnostních důvodů v zimních měsících možné, bylo rozhodnuto o prodloužení termínu pro dokončení 

stavebních prací do 30. 4. 2021. Tato změna je v současnosti projednávána s poskytovatelem dotace.  

V květnu 2020 byla předložena první dílčí žádost o platbu, která byla odsouhlasena a v průběhu července 

město obdrželo první dotační prostředky (celkem ve výši 1.102.000,- Kč). Druhá dílčí žádost o platbu 

bude v souladu s harmonogramem předložena do 28. 11. 2020.  

Zastupitelům byl předložen přehled dosud uhrazených projektových výdajů. 

 

 

b) 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 

 

Stav projektu 

Realizační fáze projektu byla ukončena. V současnosti je dokončováno zpracování závěrečné zprávy 

spojené s žádostí o platbu. Vzhledem k tomu, že ZŠ byla po určitou donu díky přijatým opatřením 

souvisejícím s nákazou COVID 19 uzavřena, bylo možné zahájit práce na rekonstrukci WC i  

na rekonstrukci odborné učebny dříve, než předpokládal harmonogram projektu. Celkové rozpočtové 

náklady projektu činily 2.041.952,50 Kč. Skutečně uhrazené náklady pak jsou ve výši 1.877.477,- Kč, 

neboť se podařilo vysoutěžit nižší cenu v případě rekonstrukce odborné učebny a dodávky schodolezu. 

Naopak mírně vyšší byla vysoutěžená cena v případě rekonstrukce WC, ale toto navýšení bylo pokryto 

právě nižšími náklady u zbylých aktivit projektu. Termín předložení žádosti o platbu je do 19. 10. 2020, 

výše dotace by měla činit cca 1.580.000,- Kč. 

 

c) Projekt „"Die alte Heimat Rochlitz im Riesengebirge“ - překlad a vydání knihy v českém jazyce“ 

 

Dotační titul: 

Česko – německý fond budoucnosti, Dotace ve výši 250.000,- Kč 
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Stav projektu 

Projekt se nachází ve fázi realizace. Předklad knihy je v podstatě dokončen a probíhají poslední korektury 

překladu. Je uzavřena smlouva na grafické zpracování české verze knihy a její tisk v počtu 300 kusů. 

Rada města schválila možnost předprodeje knihy, takže v tuto chvíli je již možné si závazně objednat  

– předplatit český překlad knihy, který by měl být fyzicky hotov v dubnu 2021. Rada města schválila 

prodejní cenu knihy ve výši 1250,- Kč včetně DPH, která vychází z celkových nákladů na vytvoření 

českého překladu knihy po odečtení obdržené dotace. V rámci předprodeje pak rada města schválila 

zvýhodněnou cenu ve výši 990,- Kč včetně DPH.  

 

d) Oprava havarijních stavů TZB ve školských zařízeních. 

 

Dotační titul: Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství, 

Ministerstvo financí. Dotace ve výši 90 %. 

Projekt zahrnuje tři samostatné stavební objekty.  

 

Probíhající realizace:  
Obnova plynové kotelny ve staré budově ZŠ, včetně demontáží starého vybavení kotelny, stavební 

práce, elektroinstalaci a měření a regulace. Předmětná plynová kotelna byla již v nevyhovujícím stavu. 

Obnovou dojde i k optimalizaci zařízení a lepší regulaci celého systému vytápění, který by měl vést k 

celkovým úsporám za energie. Realizace stavby právě probíhá, termín ukončení dle SoD je 30. 9. 2020. 

Vysoutěžená cena realizace stavby je 3 580 777,20 Kč vč. DPH a zhotovitel společnost VV TOP s.r.o. 

 

Hotová realizace: 
Nová vzduchotechnika v kuchyni a jídelně nové budovy ZŠ. Tato realizace byla již ukončena 

31. 8. 2020 a proběhla bez komplikací. Již při zaškolení obsluhy a prvním provozu byl znatelný rozdíl 

funkčnosti nové VZT jednotky. V rámci realizace byla přidána jedna nová digestoř, jedna původní 

digestoř byla vyměněna a také byly nově přidány tukové filtry v kuchyni, bez kterých by byla nová 

jednotka zanášena a snižovala by se její funkčnost. Skutečná celková cena realizace činila 1 475 407,45 

Kč vč. DPH, která v rámci bilance víceprací/méněprací byla snížena oproti ceně ze SoD o 6 139,54 Kč. 

Zhotovitelem realizace byla společnost PROFI KLIMA solution s.r.o. 

 

Výměna elektroinstalace, svítidel a podhledů v 1. a 2. NP v mateřské škole Horní Rokytnice. 

Původní nevyhovující zářivková svítidla byla vyměněna za nová svítidla integrovaná v podhledech. 

Samotnou realizaci bylo nutné stihnout v termínu letních prázdnin mateřské školy, což činilo jeden měsíc. 

Za tuto dobu byla provedena demontáž starých podhledů, montáž nového podhledové rastru, montáž 

akustických pohledových kazet a úklid. V rámci realizace bylo nutné provést i novou elektroinstalaci, u 

které nastala nutnost provedení víceprácí, a to v podobě přesunu elektroinstalačních krabiček vzhledem 

k výšce akustického podhledu. Realizace byla ukončena 31. 7. 2020. Skutečná cena na realizaci stavby 

činila 870 130,6 Kč vč. DPH, zhotovitelem stavby byla společnost Michal Zonyga. 

 

Aktuálně obdržené dotace: 

Ministerstvo pro místní rozvoj, program Podpora rozvoje regionů 2019+, Výzva 1/2019/117D8210, 

Podprogram 117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova. 

Aktuálně město Rokytnice nad Jizerou dodalo veškeré potřebné doklady k vydání Rozhodnutí  

o poskytnutí dotace. Realizaci předmětných staveb je nutné dokončit nejpozději do 31. 10. 2021. 

Konkrétně se jedná o tyto projekty. 

 

a) Oprava místních komunikací ve Františkově – I. etapa 117D8210A3067, dotační program A1  

– Podpora obnovy místních komunikací. 

Jedná se o opravu místní komunikace od kompostárny do Františkova, výše dotace je 70 % 

ze způsobilých výdajů akce. Vysoutěžená cena zakázky činí 1 137 182,20 Kč, zhotovitel je společnost 

M – SILNICE a.s.. Realizace bude probíhat v roce 2021, dle SoD je termín zahájení prací stanoven 

na 12. 4. 2021 a termín ukončení 18. 6. 2021. 
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b) Rekonstrukce přírodního divadla 117D8210H4235, dotační program H – Podpora budování  

a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku 

Jedná se o rekonstrukci areálu přírodního divadla, který je třeba kompletně obnovit (hydroizolace, 

sociální zařízení, elektroinstalace, atd.). Výše dotace činí 70 % ze způsobilých výdajů akce. 

Vysoutěžená cena je 3 361 975,08 Kč, zhotovitelem realizace je společnost STAS s.r.o.. Realizace 

bude zahájena v listopadu letošního roku a ukončení realizace je naplánováno dle SoD na červenec 

2021. 

 

c) Přestavba lávky přes Jizeru na Blansko 117D8210C3362, dotační program C – Podpora 

obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury.  

Tato stavba je již dokončena s finanční podporou Libereckého kraje a města Jablonec nad Jizerou. 

Z dotace MMR je možné získat 1,0 mil. Kč. Financování by tak vypadalo následovně:  

Vysoutěžená cena: 5 571 110,35 Kč vč. DPH 

Dotace Liberecký kraj: 1 800 000,- Kč 

Dotace MMR: 1 000 000,- Kč 

Zbylé výdaje projektu budou rozděleny rovným dílem mezi města Jablonec nad Jizerou a Rokytnice 

nad Jizerou. 

Výzva Místní akční skupiny „Přiďte pobejt!”, z. s., Ministerstvo zemědělství, 19.2.1. Programu 

rozvoje venkova na období 2014 – 2020. 

Aktuálně bylo Městu Rokytnice nad Jizerou doručeno oznámení o schválení spolufinancování z Programu 

rozvoje venkova na období 2014 – 2020 na akci Oprava střechy budovy čp. 518 v Rokytnici nad 

Jizerou v rámci 6. Výzvy Místní akční skupiny „Přiďte pobejt!”, z. s., Ministerstvo zemědělství.  

Jedná se o opravu střešní krytiny hasičské zbrojnice v místní části Vilémov, která je již v nevyhovujícím 

stavu. Předpokládaná cena opravy činí 261 267,- Kč včetně DPH. Na tuto rekonstrukci je možné získat až 

80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů. Podpora je poskytována v režimu de minimis. 

Realizace akce je plánovaná na rok 2021.  
 
 

Usnesení č. 328/2020 

Z M  b e r e  n a  v ě d o m í  

informace o jednotlivých dotačních projektech. 

Pro: Jana Černá, Petr Doubek, Michal Hák, Mgr. Blanka Herčíková, Mgr. Milan Javůrek, Petr 

Kadavý, Ing. Petr Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, Ing. Bronislav Patočka, Ing. Leoš Pavlata, 

Martin Pozdníček, DiS., Michal Seidl, Mgr. Matěj Šimůnek 

 

 

Usnesení č. 329/2020 

Z M  s c h v a l u j e  

realizaci a financování projektu "Oprava střechy objektu čp. 518 v Dolní Rokytnici" v roce 2021. 

Pro: Jana Černá, Petr Doubek, Michal Hák, Mgr. Blanka Herčíková, Mgr. Milan Javůrek, Petr 

Kadavý, Ing. Petr Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, Ing. Bronislav Patočka, Ing. Leoš Pavlata, 

Martin Pozdníček, DiS., Michal Seidl, Mgr. Matěj Šimůnek 

 

11. Schválení Dohody o zániku předkupního práva se spol. Tre Colli Praha s. r. o. 
 

Zastupitelům byla předložena ke schválení samostatná Dohoda o zániku předkupního práva se spol.  

Tre Colli Praha s.r.o. Na posledním veřejném jednání dne 2. 7. 2020 bylo schváleno uzavření Dohody  

o vypořádání zástavního práva, jejíž součástí bylo i vypořádání předkupního práva. Po schválení 

zastupitelstvem došlo k podpisu Dohody, zaslání příslušné pokuty na účet města ze strany spol. Tre Colli 

Praha s.r.o., ale Katastrální úřad pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Semily vklad zániku těchto 

práv nepovolil z důvodu nedoložení všech listin. Následně došlo k úpravě listin ohledně zániku práva 

zástavního a podán nový vklad. Zastupitelům je nyní předkládána samostatná Dohoda o zániku práva 

předkupního. Po jednání s právním zástupcem města byla tato dohoda vyhotovena a měla by splňovat 

požadavky katastrálního pracoviště pro zánik předkupního práva.  



 

12 

Usnesení č. 330/2020 

Z M  s c h v a l u j e  

Dohodu o zániku předkupního práva se spol. Tre Colli Praha s.r.o., Kamenická 672/7, Praha 7 Holešovice,  

IČ: 25140426 a pověřuje starostu Ing. Petra Matyáše jejím podpisem. 

Pro: Jana Černá, Petr Doubek, Michal Hák, Mgr. Blanka Herčíková, Mgr. Milan Javůrek, Petr 

Kadavý, Ing. Petr Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, Ing. Bronislav Patočka, Ing. Leoš Pavlata, 

Martin Pozdníček, DiS., Michal Seidl, Mgr. Matěj Šimůnek 

 

12. Volba přísedících Okresního soudu v Semilech 
 

Zastupitelstvo města bylo ze strany Okresního soudu v Semilech informováno, že v následujících 

měsících končí volební období přísedících tohoto soudu. Zastupitelstvo bylo proto požádáno o provedení 

nové volby přísedících. V současné době vykonává tuto funkcí paní Z. Chlumáková, která zároveň 

vyjádřila souhlas s pokračováním v této funkci. Město také oslovilo veřejnost, zda má někdo další o tuto 

práci zájem, ale nikdo se nepřihlásil. Úkolem zastupitelstva při volbě je zejména na základě místní 

znalosti posoudit, zda má kandidát životní zkušenosti a morální vlastnosti poskytující záruku řádného 

výkonu funkce. O volbě přísedícího soudu rozhoduje zastupitelstvo města v souladu s § 64 zákona č. 

6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 

(zákon o soudech a soudcích), funkční období soudních přísedících je čtyřleté.  

Zastupitelstvu města je předkládán návrh na znovuzvolení paní Zdeňky Chlumákové soudní přísedící 

Okresního soudu Semily. 
 
 

Usnesení č. 331/2020 

Z M  v o l í  

v souladu s § 64 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, do funkce přísedící Okresního soudu Semily paní 

Zdeňku Chlumákovou, nar. 12. 5. 1949, trvale bytem Dolní Rokytnice 34, Rokytnice nad Jizerou. 

Pro: Jana Černá, Petr Doubek, Michal Hák, Mgr. Blanka Herčíková, Mgr. Milan Javůrek, Petr 

Kadavý, Ing. Petr Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, Ing. Bronislav Patočka, Ing. Leoš Pavlata, 

Martin Pozdníček, DiS., Michal Seidl, Mgr. Matěj Šimůnek 

 

13. Schválení obecně závazné vyhlášky č. 3/2020 o místním poplatku z pobytu 
 

Zastupitelstvu města byl předložen návrh nové obecně závazné vyhlášky č. 3/2020, o místním poplatku  

z pobytu. Na veřejném jednání zastupitelstva města dne 4. 3. 2020 byla schválena s účinností  

od 1. 1. 2021 nová sazba ve výši 30,- Kč s tím, že do konce roku bude zastupitelům předložena  

ke schválení příslušná obecně závazná vyhláška. Nová obecně závazná vyhláška č. 3/2020 o místním 

poplatku z pobytu je tedy předkládána. V souvislosti s mimořádnými opatřeními ohledně koronaviru, 

která měla dopad na příjmy obyvatel i podnikatelů, je doporučeno výši poplatku znovu zvážit a pro rok 

2021 nepřistupovat k původně plánovanému navýšení na 30,- Kč, ale pouze na 25,- Kč.  

 

Zastupitelé schválili s účinností od 1. 1. 2021 částku 25,- Kč.  

 
Usnesení č. 332/2020 

Z M  s c h v a l u j e  

Obecně závaznou vyhlášku města Rokytnice nad Jizerou č. 3/2020, o místním poplatku z pobytu. 

Pro: Jana Černá, Petr Doubek, Michal Hák, Mgr. Blanka Herčíková, Mgr. Milan Javůrek, Petr 

Kadavý, Ing. Petr Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, Ing. Bronislav Patočka, Ing. Leoš Pavlata, 

Martin Pozdníček, DiS., Michal Seidl, Mgr. Matěj Šimůnek 

 

14. Schválení obecně závazné vyhlášky č. 4/2020 o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství 
 

Zastupitelstvu města byl předložen návrh nové Obecně závazné vyhlášky města Rokytnice nad Jizerou  

č. 4/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Důvodem je potřeba doplnit do sazeb 

poplatku i sazbu za užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce. Tato sazba  

do původní vyhláška zapracována nebyla, ale ukázalo se, že je využívána např. pro zábor prostranství  
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v zimním období ze strany provozovatelů lyžařských vleků a zařízení, nebo pro případné další situace, 

které mohou v budoucnosti nastat. 
 
 

Usnesení č. 333/2020 

Z M  s c h v a l u j e  

Obecně závaznou vyhlášku města Rokytnice nad Jizerou č. 4/2020, o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství. 

Pro: Jana Černá, Petr Doubek, Michal Hák, Mgr. Blanka Herčíková, Mgr. Milan Javůrek, Petr 

Kadavý, Ing. Petr Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, Ing. Bronislav Patočka, Ing. Leoš Pavlata, 

Martin Pozdníček, DiS., Michal Seidl, Mgr. Matěj Šimůnek 

 

15. Změna Statutu sociálního fondu města Rokytnice nad Jizerou 
 

Zastupitelstvu města byl předložen ke schválení aktualizovaný Statut sociálního fondu města Rokytnice 

nad Jizerou. Sociální fond města byl zřízen v roce 2007 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a také v souladu s platnou kolektivní smlouvou. Předtím 

existoval společný fond pro zaměstnance měst Rokytnice nad Jizerou, Jablonec nad Jizerou, Paseky nad 

Jizerou a Vysoké nad Jizerou, ale naše město chtělo v tomto směru hospodařit samostatně, oddělilo se a 

zaměstnanci založili vlastní odborovou organizaci. Sociální fond neprošel od roku 2008 žádnými 

změnami. V současné době jsou změny doporučovány, neboť některá ustanovení je třeba zpřesnit nebo 

aktualizovat, ale zejména proto, že v něm jsou od roku 2008 nastaveny nízké finanční limity. Za 

posledních 12 let došlo k nárůstu platů ve veřejné správě a tím pádem vzrostly i odvody do sociálního 

fondu. Současně nastavené limity neumožňují čerpat sociální fond v takové výši, kterou by umožňoval. 

Předkládaný dokumenty tyto limity navyšuje v některých příspěvcích o 100 %. Neznamená to ale, že tyto 

částky budou skutečně vypláceny. Každý rok je tajemnicí a vedoucí finančního úseku sestavován 

rozpočet, který zohledňuje aktuální finanční stav sociálního fondu, a podle toho výši příspěvku nastaví.  

V prvních letech např. nemusí vůbec k navýšení příspěvků dojít, ale pokud by finanční prostředky 

zbývaly, umožní např. některý z nich částečně zvýšit nebo postupně zvyšovat. Vyplácené příspěvky musí 

být vždy pokryty skutečností bankovního účtu. Správní rada fondu ale nebude při návrhu limitována v 

dnešní době již nízkým stropem jednotlivých příspěvků. Sociální fond města je od počátku nastaven tak, 

aby jeho čerpání bylo co nejspravedlivější vůči všem zaměstnancům. Nastavené příspěvky zaměstnancům 

vyhovují a změny jejich typů nebyly navrženy. 
 
 

Usnesení č. 334/2020 

Z M  s c h v a l u j e  

aktualizovaný Statut sociálního fondu města Rokytnice nad Jizerou, a to s účinností od 1. 1. 2021. 

Pro: Jana Černá, Petr Doubek, Michal Hák, Mgr. Blanka Herčíková, Mgr. Milan Javůrek, Petr 

Kadavý, Ing. Petr Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, Ing. Bronislav Patočka, Ing. Leoš Pavlata, 

Martin Pozdníček, DiS., Michal Seidl, Mgr. Matěj Šimůnek 

 

16. Zpráva o činnosti rady města 
 

Zastupitelstvu města byla předložena zpráva o činnosti rady města za uplynulé období.  
 
Usnesení č. 335/2020 

Z M  b e r e  n a  v ě d o m í  

Zprávu o činnosti Rady města Rokytnice nad Jizerou za období od 22. 6. 2020 do 7. 10. 2020. 

Pro: Jana Černá, Petr Doubek, Michal Hák, Mgr. Blanka Herčíková, Mgr. Milan Javůrek, Petr 

Kadavý, Ing. Petr Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, Ing. Bronislav Patočka, Ing. Leoš Pavlata, 

Martin Pozdníček, DiS., Michal Seidl, Mgr. Matěj Šimůnek 

 

17. Schválení vstupu města Rokytnice nad Jizerou do Sdružení místních samospráv ČR 
 

Zastupitelstvu města byl předložen návrh na vstup města Rokytnice nad Jizerou do Sdružení místních 

samospráv ČR. Sdružení místních samospráv ČR je nevládní organizací s celostátní působností, která 

sdružuje a hájí zájmy obcí a měst v ČR. Agenda SMS ČR zahrnuje připomínkování nejrůznějších 
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legislativních návrhů, prezentace a prosazování potřeb menších obcí a měst, hájení zájmů venkova a jeho 

obyvatel a spolupráce v boji proti korupci ve veřejné správě. SMS ČR je silným partnerem vlády, 

parlamentu i krajů v ČR. Sdružení místních samospráv v současné době sdružuje přes 1200 obcí. 

 

Představitelům obcí se také snaží usnadňovat jejich každodenní práci, a to celou řadou způsobů: 

 členským obcím poskytují bezplatnou právní poradnu, 

 pomáhají obcím se zajištěním povinností vyplývajících z GDPR, 

 pořádají bezplatné semináře, webináře a další vzdělávací akce na témata přímo související se správou 

obce (zákon o obcích, stavební zákon, školství, pohřebnictví, strategické řízení, zákoník práce, 

evidence obyvatel atd.); mezi tato akce patří také třídenní „Univerzita starosty“ určená nejen 

starostům a zastupitelům, ale také zaměstnancům obecních úřadů, 

 ve specifických otázkách nabízí telefonické konzultace zdarma, 

 poradenství a pomoc s dotacemi zajišťuje jejich dotační poradna, 

 jako novou službu nabízí zpracování programu rozvoje obce, 

 členy pravidelně informují o podstatném dění prostřednictvím tištěného zpravodaje SMSka a e-

mailových newsletterů.  

 

Členství znamená podporu prosazování spravedlivého financování obcí, zavedení demokratických 

principů fungování samospráv, jednoznačné odmítnutí korupce ve veřejné správě a samozřejmě oporu  

v silné a nezávislé organizaci hájící zájmy svých právoplatných členů. Členský příspěvek činí 2.500,- Kč 

+ 2,- Kč na obyvatele, tj. v případě Rokytnice nad Jizerou nyní celkem 7.884,- Kč. 
 
 

Usnesení č. 336/2020 

Z M  s c h v a l u j e  

přistoupení města Rokytnice nad Jizerou do Sdružení místních samospráv ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv ČR a 

ukládá starostovi města vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu s tímto usnesením na adresu sídla Sdružení 

místních samospráv ČR, a to ve lhůtě jednoho týdne od jednání zastupitelstva města. 

Pro: Jana Černá, Petr Doubek, Michal Hák, Mgr. Blanka Herčíková, Mgr. Milan Javůrek, Petr 

Kadavý, Ing. Petr Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, Ing. Bronislav Patočka, Ing. Leoš Pavlata, 

Martin Pozdníček, DiS., Michal Seidl, Mgr. Matěj Šimůnek 

 

 

 

18. Návrh na schválení zadání zakázky č. 20200016 - Změna č. 3 územního plánu Rokytnice 

nad Jizerou 
 

ZM schválilo pořízení změny č. 3 územního plánu města a v souvislosti s tím schválila rada města 

vypsání výběrového č. 20200016 - Změna č. 3 územního plánu Rokytnice nad Jizerou. Zadávací 

dokumentace a výzva k podání nabídky schválená radou města byla rozeslána celkem 8 uchazečům a 

zároveň byla zveřejněna na webových stránkách města. Rada města jmenovala rovněž 5tičlennou komisi 

pro hodnocení nabídek, která byla ze 3/5 tvořena odborníky na územní plánování. Výzvou stanovená 

pravidla pro hodnocení nabídek vycházela ze vzorové zadávací dokumentace doporučované Českou 

komorou architektů a obsahovala hodnocení nabídek dle dvou dílčích kritérií, kterými byla jednak cena 

(váha 50 %) a dále technická úroveň (váha 50 %), neboť by nebylo účelné hodnotit nabídky pouze podle 

výše nabídkové ceny. 

Ve stanovené lhůtě město obdrželo celkem 2 nabídky, dva uchazeči se z výběrového řízení omluvili, 

ostatní nereagovali. Jednání hodnotící komise proběhlo v úterý 6. 10. 2020 od 10 hodin. Komise hodnotila 

nabídky dle stanovených pravidel, přičemž byla hodnocena nabídková cena a technická úroveň portfolia 

ukázkových prací. Na základě tohoto hodnocení bylo stanoveno výsledné pořadí nabídek, přičemž na 

prvním místě se umístila nabídka, která v rámci hodnocení získala nejvyšší počet bodů. 

Pravomoci zadavatele v rámci zadávání veřejných zakázek má v běžných případech rada města, která 

může zadávat zakázky v souladu se schváleným rozpočtem města. Vzhledem k tomu, že tato zakázka 

bude plněna a hrazena až z rozpočtů na roky 2021 – 2023 a jedná se tak o závazek do let budoucích, je 

zadání zakázky předkládáno ke schválení zastupitelstvu města. Hodnotící komise doporučuje zadání 
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zakázky uchazeči UNIT architekti, s.r.o., Slezská 1454, 130 00 Praha 3, IČ: 63987309, který předložil 

nabídku s pořadovým číslem 1, neboť se jedná o nabídku, která v rámci bodového hodnocení nabídek 

získala nejvyšší počet bodů. 
 
 

Usnesení č. 337/2020 

Z M  s c h v a l u j e  

zadání zakázky č. 20200016 - Změna č. 3 územního plánu Rokytnice nad Jizerou společnosti UNIT architekti, s.r.o., 

Slezská 1454, 130 00 Praha 3, IČ: 63987309, za cenu 2.401.850,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu města Ing. 

Petra Matyáše podpisem smlouvy o dílo. 

Pro: Jana Černá, Petr Doubek, Michal Hák, Mgr. Blanka Herčíková, Mgr. Milan Javůrek, Petr 

Kadavý, Ing. Petr Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, Ing. Bronislav Patočka, Ing. Leoš Pavlata, 

Martin Pozdníček, DiS., Mgr. Matěj Šimůnek 

Proti: Michal Seidl 

 

19. 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. 
 

20. Závěr 
 

Závěrem jednání starosta Ing. Matyáš poděkoval přítomným zastupitelům a veřejnosti za účast a ukončil 

jednání. 

 

Jednání skončilo v 19.30 hodin. 

Zápis byl vyhotoven dne 14. října 2020.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mesto-rokytnice.cz/
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Výpis přijatých usnesení z jednání zastupitelstva města 

Rokytnice nad Jizerou ze dne 7. 10. 2020 

 
 

Usnesení č. 305/2020 

ZM schvaluje 

program jednání. 

 

Usnesení č. 306/2020 

ZM schvaluje 

ověřovatele zápisu ve složení Michal Hák a Mgr. Marek Nechanický a zapisovatelku Kateřinu 

Rotroeklovou, DiS.. 

 

Usnesení č. 307/2020 

ZM schvaluje 

zápis z minulého jednání ze dne 2. 7. 2020. 

 

Usnesení č. 308/2020 

ZM bere na vědomí 

plnění rozpočtu města k datu 23. 9. 2020. 

 

Usnesení č. 309/2020 

ZM schvaluje 

rozpočtové opatření č. 4/2020 a pověřuje Mgr. Denisu Hančovou provedením schválených změn v 

rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou pro rok 2020. 

 

Usnesení č. 310/2020 

ZM pověřuje 

Mgr. Denisu Hančovou předložením požadované aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu až v roce 

2021. 

 

Usnesení č. 311/2020 

ZM schvaluje 

poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města ve výši 449.900,- Kč Vodohospodářskému sdružení 

Turnov, se sídlme Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, IČ: 49295934 na realizaci akce „Rokytnice nad 

Jizerou -  569 – optimalizace vodovodů a oprava kanalizace v lokalitě Koupaliště“ a pověřuje starostu Ing. 

Petra Matyáše podpisem příslušné veřejnoprávní smlouvy. 

 

Usnesení č. 312/2020 

ZM schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2021 ve výši 350.000,- Kč městu Harrachov, se sídlem 

Harrachov 150, 512 46 Harrachov, IČ: 00275697, za účelem provozu stroje Pisten Bully 160D  a 

provádění údržby běžeckých stop na území města Rokytnice nad Jizerou a zároveň schvaluje uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou. 

 

 

 

 

 

 

 

Petr Kadavý                                                 Ověřovatelé zápisu:                                     Ing. Petr Matyáš 

místostarosta                                                                                                                            starosta města 

 



 

17 

Usnesení č. 313/2020 

ZM schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města v roce 2021 ve výši 425.627,- Kč společnosti ZDRAVOŠ PÉČE s.r.o., 

se sídlem Horní Rokytnice 590, Rokytnice nad Jizerou, IČ: 03781224 za účelem financování pečovatelské 

služby poskytované příjemcem na území města Rokytnice nad Jizerou v roce 2021 a zároveň schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou. 

 

Usnesení č. 314/2020 

ZM schvaluje 

směnu pozemkové parcely č. 1914/10 (vlastník Město Rokytnice nad Jizerou) za část pozemkové parcely 

č. 1914/9 a část pozemkové parcely č. 1914/28 (vlastník Kučerovi Pavel a Ivana) vše v k.ú. Dolní 

Rokytnice v rozsahu pozemek za pozemek s tím, že směna bude provedena až po vyjmutí předmětných 

částí pozemků ve vlastnictví Kučerových z bankovní zástavy. Náklady na geometrické zaměření uhradí 

obě strany rovným dílem a bude provedeno za účasti zástupce Města. 

 

Usnesení č. 315/2020 

ZM schvaluje 

směnu v rozsahu dle GP č. 2174-2523/2019 a č. 1624-2539/2019. Jedná se o směnu nově oddělené 

pozemkové parcely č. 3368/112 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou, pozemkové parcely č. 3114/4 a 

pozemkové parcely č. 3114/3 v k.ú. Dolní Rokytnice (vlastník Město) za pozemkovou parcelu č. 3539 

v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou (vlastník Stoberová Jana). Rozdíl výměr směňovaných pozemků bude 

doplacen ve výši 1 400,- Kč/m2.  Náklady na geometrické zaměření uhradí obě strany rovným dílem. 

 

Usnesení č. 316/2020 

ZM neschvaluje 

záměr prodeje pozemkové parcely č. 2953/2 v k.ú. Dolní Rokytnice. 

 

Usnesení č. 317/2020 

ZM schvaluje 

záměr prodeje pozemkové parcely č. 2310/5 a části pozemkové parcely č. 2304/1 v k.ú. Horní Rokytnice 

nad Jizerou za cenu dle cenové mapy 280,- Kč/m2. Náklady na geometrické zaměření uhradí žadatelka a 

bude provedeno za účasti zástupce Města. 

 

Usnesení č. 318/2020 

ZM neschvaluje 

záměr směny pozemkové  parcely č. 2370/1 (vlastník Ing. Ptáčník Ivan) za pozemkovou parcelu č. 2373/1 

a pozemkovou parcelu  č.  2373/2 (vlastník Město Rokytnice nad Jizerou) v k.ú. Horní Rokytnice nad 

Jizerou. 

 

Usnesení č. 319/2020 

ZM neschvaluje 

záměr směny pozemkové  parcely č. 2370/1 (vlastník Ing. Ptáčník Ivan) za pozemkovou parcelu č. 2419 a 

část pozemkové parcely č. 2418/15 (vlastník Město Rokytnice nad Jizerou) v k.ú. Horní Rokytnice nad 

Jizerou. 

 

Usnesení č. 320/2020 

ZM neschvaluje 

záměr prodeje pozemkové parcely č. 2186/1 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou. 

 

 

 

 

 

Petr Kadavý                                                 Ověřovatelé zápisu:                                     Ing. Petr Matyáš 

místostarosta                                                                                                                            starosta města 
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Usnesení č. 321/2020 

ZM neschvaluje 

záměr prodeje části pozemkové parcely č. 2310/3 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou. 

 

Usnesení č. 322/2020 

ZM schvaluje 

záměr prodeje části pozemkové parcely č. 1578/2 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou na výstavbu dvou 

samostatných garáží formou veřejné nabídky. 

 

Usnesení č. 323/2020 

ZM schvaluje 

záměr prodeje části pozemkové parcely č. 3023/1 v k.ú. Dolní Rokytnice za cenu 340,- Kč/m2. Náklady 

na geometrické zaměření uhradí žadatel a bude provedeno za účasti zástupce Města. 

 

Usnesení č. 324/2020 

ZM schvaluje 

směnu částí pozemků parc.č. 2239/1 o výměře 38 m2 a parc.č. 2249/1 o výměře 164 m2, (Město 

Rokytnice n.J.) za část pozemku parc.č.2239/4 o výměře 72 m2,  část pozemku parc.č.2246/1 o výměře  

5 m2 a část pozemku parc.č.2246/4 o výměře 78 m2 (vlastník Rokytnice Development s.r.o.) vše  

v katastrálním území Horní Rokytnice nad Jizerou. Geometrický plán byl zajištěn na náklady žadatele. 

 

Usnesení č. 325/2020 

ZM schvaluje 

směnu části pozemku parc.č. 2302/1 o výměře cca 95 m2 (vlastník Daniel Doubek) za část ppč. 2291/1  

o výměře cca 140 m2 a části ppč. 3361 o výměře cca 2 m2 (vlastník Město Rokytnice nad Jizerou) vše  

v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou s tím, že rozdíl ve výměře pozemků žadatel doplatí za cenu dle cenové 

mapy 280,-Kč/m2. Náklady na geometrické zaměření uhradí žadatel a bude provedeno za účasti zástupce 

Města. 

 

Usnesení č. 326/2020 

ZM schvaluje 

směnu pozemku parc.č. 2303/4 o výměře 97 m2, parc.č. 2303/7 o výměře 7 m2 a parc.č.2292/2 o výměře 

38 m2 (vlastník Vladimír Doubek) za část pozemku parc.č. 3361 o výměře cca 119 m2, pozemek 

parc.č.3355/3 o výměře 20 m2 a parc.č.2310/8 o výměře 19 m2 (vlastník Město Rokytnice nad Jizerou) 

vše v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou s tím, že rozdíl ve výměře pozemků žadatel doplatí za cenu dle 

cenové mapy 280,-Kč/m2. Geometrický plán bude zajištěn na náklady žadatele. 

 

Usnesení č. 327/2020 

ZM schvaluje 

uzavření Smlouvy o spolupráci při realizaci stavby: Ubytovací zařízení Rokytno v Krkonoších čp. 112  

na st.parc. č. 65, poz.parc.č. 2/2, 3, 4 a 16/2 v k.ú. Rokytno v Krkonoších, obec Rokytnice nad Jizerou  

s manželi Simonou a Martinem Vodrážkovými, Americká 489/1, Vinohrady, 120 00 Praha 2 a TJ Spartak 

Rokytnice nad Jizerou, z.s., IČO: 005 27 611, se sídlem Horní Rokytnice 461, 512 44 Rokytnice  

nad Jizerou a pověřuje starostu jejím podpisem. 

 

Usnesení č. 328/2020 

ZM bere na vědomí 

informace o jednotlivých dotačních projektech. 
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Usnesení č. 329/2020 

ZM schvaluje 

realizaci a financování projektu "Oprava střechy objektu čp. 518 v Dolní Rokytnici" v roce 2021. 

 

Usnesení č. 330/2020 

ZM schvaluje 

Dohodu o zániku předkupního práva se spol. Tre Colli Praha s.r.o., Kamenická 672/7, Praha 7 

Holešovice, IČ: 25140426 a pověřuje starostu Ing. Petra Matyáše jejím podpisem. 

 

Usnesení č. 331/2020 

ZM volí 

v souladu s § 64 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, do funkce přísedící Okresního soudu Semily 

paní Zdeňku Chlumákovou, nar. 12. 5. 1949, trvale bytem Dolní Rokytnice 34, Rokytnice nad Jizerou. 

 

Usnesení č. 332/2020 

ZM schvaluje 

Obecně závaznou vyhlášku města Rokytnice nad Jizerou č. 3/2020, o místním poplatku z pobytu. 

 

Usnesení č. 333/2020 

ZM schvaluje 

Obecně závaznou vyhlášku města Rokytnice nad Jizerou č. 4/2020, o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství. 

 

Usnesení č. 334/2020 

ZM schvaluje 

aktualizovaný Statut sociálního fondu města Rokytnice nad Jizerou, a to s účinností od 1. 1. 2021. 

 

Usnesení č. 335/2020 

ZM bere na vědomí 

Zprávu o činnosti Rady města Rokytnice nad Jizerou za období od 22. 6. 2020 do 7. 10. 2020. 

 

Usnesení č. 336/2020 

ZM schvaluje 

přistoupení města Rokytnice nad Jizerou do Sdružení místních samospráv ČR na základě § 46 a § 84 odst. 

2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení 

místních samospráv ČR a ukládá starostovi města vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu s tímto 

usnesením na adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR, a to ve lhůtě jednoho týdne od jednání 

zastupitelstva města. 

 

Usnesení č. 337/2020 

ZM schvaluje 

zadání zakázky č. 20200016 - Změna č. 3 územního plánu Rokytnice nad Jizerou společnosti UNIT 

architekti, s.r.o., Slezská 1454, 130 00 Praha 3, IČ: 63987309, za cenu 2.401.850,- Kč včetně DPH  

a pověřuje starostu města Ing. Petra Matyáše podpisem smlouvy o dílo. 
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