
Zápis z veřejného jednání zastupitelstva města Rokytnice  

nad Jizerou, konaného dne 14. prosince 2022 ve školní jídelně 

 

Přítomni: Omluveni: 
Ing. Pavel Brož 

Michal Hák 

Petr Kadavý 

Bc. Ivo Kobr, DiS. 

Mgr. Marek Nechanický 

Mgr. et Mgr. Josef Novotný, Ph.D. 

Ing. Bronislav Patočka 

Anna Poupová 

Martin Pozdníček, DiS. 

Mgr. Anna Svatá 

Mgr. Matěj Šimůnek 

Petr Udatný 

 

Petr Doubek 

Milan Jón 

Ing. Petr Matyáš 

 

 

Program:  

1. Úvod, schválení programu 

2. Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky 

3. Schválení zápisu z minulého jednání ze dne 19. 10. 2022 

4. Plnění rozpočtu, schválení rozpočtového opatření, Pravidla rozpočtového provizoria 

5. Prodeje, odkupy a směny pozemků 

6. Schválení poskytnutí příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v ORP Jilemnice 

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

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

9. Volba předsedů a členů finančního výboru, kontrolního výboru a výboru pro rozvoj města 

10. Zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti 

11. Jmenování zástupců města do Rady a Dozorčí rady VHS Turnov 

12. Jmenování zástupce města do Rady KRNAP 

13. Zřízení pozice městského architekta 

14. Využití areálu bývalé betonárky v Horní Rokytnici 

15. Informace o dotacích 

16. Zhášení veřejného osvětlení 

17. Schválení obecně závazné vyhlášky, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/2015, 

kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní 

větší počet sob   

18. Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období 

19. Diskuse 

20. Závěr 

 
Jednání řídil místostarosta Petr Kadavý  

Při veřejném jednání bylo přítomno 12 členů zastupitelstva města. 
 

 

1. Úvod, schválení programu 
Místostarosta Petr Kadavý 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.  

Následně vyzval přítomné zastupitele ke schválení navrženého programu jednání. 

 
Usnesení č. 26/2022 

Z M  s c h v a l u j e  

program jednání. 

Pro: Ing. Pavel Brož, Michal Hák, Petr Kadavý, Bc. Ivo Kobr, DiS., Mgr. Marek Nechanický, 

Mgr. et Mgr. Josef Novotný, Ph.D., Ing. Bronislav Patočka, Anna Poupová, Martin 

Pozdníček, DiS., Mgr. Anna Svatá, Mgr. Matěj Šimůnek, Petr Udatný 

 

2. Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky 
Místostarosta Petr Kadavý vyzval zastupitele ke schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky.  
 
Usnesení č. 27/2022 

Z M  s c h v a l u j e  

ověřovatele zápisu ve složení Martin Pozdníček a Michal Hák a zapisovatelku Kateřinu Rotroeklovou. 

Pro: Ing. Pavel Brož, Michal Hák, Petr Kadavý, Bc. Ivo Kobr, DiS., Mgr. Marek Nechanický, 

Mgr. et Mgr. Josef Novotný, Ph.D., Ing. Bronislav Patočka, Anna Poupová, Martin 

Pozdníček, DiS., Mgr. Anna Svatá, Mgr. Matěj Šimůnek, Petr Udatný 

 

3. Schválení zápisu z minulého jednání ze dne 19. 10. 2022 
Místostarosta Petr Kadavý 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. 28/2022 

Z M  s c h v a l u j e  

zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva města ze dne 19. 10. 2022. 

Pro: Ing. Pavel Brož, Michal Hák, Petr Kadavý, Bc. Ivo Kobr, DiS., Mgr. Marek Nechanický, 

Mgr. et Mgr. Josef Novotný, Ph.D., Ing. Bronislav Patočka, Anna Poupová, Martin 

Pozdníček, DiS., Mgr. Anna Svatá, Mgr. Matěj Šimůnek, Petr Udatný 

 

4. Plnění rozpočtu, schválení rozpočtového opatření, Pravidla rozpočtového provizoria 
Zastupitelstvu města byl předložen na vědomí aktuální stav plnění a čerpání rozpočtu na rok 2022. 

Zároveň byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 7/2022, který schválený rozpočet města upravuje 

podle 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. 29/2022 

Z M  b e r e  n a  v ě d o m í  

plnění rozpočtu města k datu 30. 11. 2022. 

Pro: Ing. Pavel Brož, Michal Hák, Petr Kadavý, Bc. Ivo Kobr, DiS., Mgr. Marek Nechanický, 

Mgr. et Mgr. Josef Novotný, Ph.D., Ing. Bronislav Patočka, Anna Poupová, Martin 

Pozdníček, DiS., Mgr. Anna Svatá, Mgr. Matěj Šimůnek, Petr Udatný 

 
Usnesení č. 30/2022 

Z M  s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 7/2022, pověřuje Mgr. Denisu Hančovou provedením schválených změn v rozpočtu města 

Rokytnice nad Jizerou pro rok 2022 a zároveň pověřuje radu města schválením posledního rozpočtového opatření  

pro změny v rozpočtu města na rok 2022. 

Pro: Ing. Pavel Brož, Michal Hák, Petr Kadavý, Bc. Ivo Kobr, DiS., Mgr. Marek Nechanický, 

Mgr. et Mgr. Josef Novotný, Ph.D., Ing. Bronislav Patočka, Anna Poupová, Martin 

Pozdníček, DiS., Mgr. Anna Svatá, Mgr. Matěj Šimůnek, Petr Udatný 

 
Usnesení č. 31/2022 

Z M  b e r e  n a  v ě d o m í  

schválená Pravidla rozpočtového provizoria města Rokytnice nad Jizerou ze dne 17. 12. 2018, podle kterých bude 

Město v roce 2023 hospodařit do doby schválení řádného rozpočtu na rok 2023. 

Pro: Ing. Pavel Brož, Michal Hák, Petr Kadavý, Bc. Ivo Kobr, DiS., Mgr. Marek Nechanický, 

Mgr. et Mgr. Josef Novotný, Ph.D., Ing. Bronislav Patočka, Anna Poupová, Martin 

Pozdníček, DiS., Mgr. Anna Svatá, Mgr. Matěj Šimůnek, Petr Udatný 

 

5. Prodeje, odkupy a směny pozemků 
a) Ing. Popelková Martina, Štětínská 344/32, 181 00 Praha 8 – žádost o prodej části pozemkové 

parcely č. 755/8 (dle GP č. 1701-15/2022 nově označená jako stavební parcela č. 790/5 o výměře 

3m2) v k.ú. Dolní Rokytnice, Rokytnice nad Jizerou. Na výše uvedené části parcely se nachází 

stavba garáže ve vlastnictví žadatelky. Zastupitelstvo města dne 14.9.2022 schválilo záměr prodeje 

části pozemkové parcely č. 755/8 (dle GP č. 1701-15/2022 nově označená stavební parcela č. 790/5 

o výměře 3m2) v k.ú. Dolní Rokytnice za cenu 1000,- Kč/m2. 

 
Usnesení č. 32/2022 
 

ZM schvaluje 

prodej části pozemkové parcely č. 755/8 (dle GP č. 1701-15/2022 nově označená stavební parcela č. 790/5  

o výměře 3m2) v k.ú. Dolní Rokytnice za cenu 1000,- Kč/m2 Ing. Popelkové Martině, Štětín-ská 344/32, 181 00 

Praha 8. 

Pro: Ing. Pavel Brož, Michal Hák, Petr Kadavý, Bc. Ivo Kobr, DiS., Mgr. Marek Nechanický, 

Mgr. et Mgr. Josef Novotný, Ph.D., Ing. Bronislav Patočka, Anna Poupová, Martin 

Pozdníček, DiS., Mgr. Anna Svatá, Mgr. Matěj Šimůnek, Petr Udatný 

 

b) Úplatný převod pozemkové parcely od SPÚ – úplatný převod pozemkové parcely č. 1025/3  

o výměře 420 m2 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou od Státního pozemkového úřadu, IČ 

01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3. Jedná se o parcelu tvořící zázemí stavby 

technické vybavenosti na stavební parcele č. 1367, která je ve vlastnictví města. Zastupitelstvo 

města dne 22.6.2022 schválilo úplatný převod pozemkové parcely č. 1025/3 v k.ú. Horní Rokytnice 

nad Jizerou od Státního pozemkového úřadu, IČ 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 

Praha 3. Kupní cena výše uvedeného pozemku činí, dle znaleckého posudku č. 3155-76/2022 

vyhotoveného znalcem Zdeňkem Bartošem, 203 750,- Kč. 

 
Usnesení č. 33/2022 
 

ZM schvaluje 

úplatný převod pozemkové parcely č. 1025/3 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou od Státního pozemkového úřadu, 

IČ 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 za kupní cenu ve výši 203750,- Kč, dle znaleckého 

posudku č. 3155-76/2022 vyhotoveného znalcem Zdeňkem Bartošem, a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy. 



Pro: Ing. Pavel Brož, Michal Hák, Petr Kadavý, Bc. Ivo Kobr, DiS., Mgr. Marek Nechanický, 

Mgr. et Mgr. Josef Novotný, Ph.D., Ing. Bronislav Patočka, Anna Poupová, Martin 

Pozdníček, DiS., Mgr. Anna Svatá, Mgr. Matěj Šimůnek, Petr Udatný 

 

c) Mgr. Brdička Tomáš, Högerova 1098/15, 152 00 Praha 5, Hlubočepy – žádost o prodej 

pozemkové parcely č. 1680/2 o výměře 50 m2 v k.ú. Dolní Rokytnice za účelem přístupu 

k nemovitosti č.p. 49 kterou má ve svém vlastnictví. PV doporučuje ZM s prodejem souhlasit  

za podmínky dodání souhlasu od majitelů sousedních nemovitostí za cenu 400,- Kč/m2. 

 
Usnesení č. 34/2022 
 

ZM schvaluje 

záměr prodeje pozemkové parcely č. 1680/2 v k.ú. Dolní Rokytnice za cenu 400,- Kč/m2 a za podmínky dodání 

souhlasu od majitelů sousedních nemovitostí. 

Pro: Ing. Pavel Brož, Michal Hák, Petr Kadavý, Bc. Ivo Kobr, DiS., Mgr. Marek Nechanický, 

Mgr. et Mgr. Josef Novotný, Ph.D., Ing. Bronislav Patočka, Anna Poupová, Martin 

Pozdníček, DiS., Mgr. Anna Svatá, Mgr. Matěj Šimůnek, Petr Udatný 

 

d) Milič Petr, Ouholická 440/9, 181 00 Praha 8, Čimice – žádost o prodej pozemkové parcely č. 51/1 

o výměře 727 m2 v k.ú. Rokytno v Krkonoších. Jako důvod uvádí, že parcela sousedí s pozemkem, 

který je v jeho vlastnictví. PV doporučuje ZM se žádostí nesouhlasit. 

 
Usnesení č. 35/2022 
 

ZM neschvaluje 

záměr prodeje pozemkové parcely č. 51/1 v k.ú. Rokytno v Krkonoších. 

Pro: Ing. Pavel Brož, Michal Hák, Petr Kadavý, Bc. Ivo Kobr, DiS., Mgr. Marek Nechanický, 

Mgr. et Mgr. Josef Novotný, Ph.D., Ing. Bronislav Patočka, Anna Poupová, Martin 

Pozdníček, DiS., Mgr. Anna Svatá, Mgr. Matěj Šimůnek, Petr Udatný 

 

e) Ing. Vosáhlo Petr, Podjavorinské 1609/22, 149 00 Praha, Chodov a Mgr. Koštálová Jana, PhD., 

Švamberk 23, 517 73 Opočno – žádost o prodej části pozemkové parcely č. 200 v k.ú. Rokytno 

v Krkonoších za účelem přístupu k nemovitosti. PV doporučuje ZM se žádostí nesouhlasit. 
 

Usnesení č. 36/2022 
 

ZM neschvaluje 

záměr prodeje části  pozemkové parcely č. 200 v k.ú. Rokytno v Krkonoších. 

Pro: Ing. Pavel Brož, Michal Hák, Petr Kadavý, Bc. Ivo Kobr, DiS., Mgr. Marek Nechanický, 

Mgr. et Mgr. Josef Novotný, Ph.D., Ing. Bronislav Patočka, Anna Poupová, Martin 

Pozdníček, DiS., Mgr. Anna Svatá, Mgr. Matěj Šimůnek, Petr Udatný 

 

f) Olaszová Alexandra, Horní Rokytnice 626, 512 45 Rokytnice nad Jizerou – žádost o prodej 

pozemkové parcely č. 1015/6 o výměře 30 m2 a části pozemkové parcely č. 1015/1 o výměře cca 

518 m2 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou za účelem parkování a skladování dřeva. PV doporučuje 

ZM se žádostí nesouhlasit. 

 
Usnesení č. 37/2022 
 

ZM neschvaluje 

záměr prodeje pozemkové parcely č. 1015/6 a části pozemkové parcely č. 1015/1  v k.ú. Horní Rokytnice nad 

Jizerou. 

Pro: Michal Hák, Petr Kadavý, Bc. Ivo Kobr, DiS., Mgr. Marek Nechanický, Mgr. et Mgr. Josef 

Novotný, Ph.D., Ing. Bronislav Patočka, Martin Pozdníček, DiS., Mgr. Anna Svatá,  

Mgr. Matěj Šimůnek, Petr Udatný 

Zdrželo se: Ing. Pavel Brož, Anna Poupová 

 

g) Pluchová Radka, Horní Rokytnice 465, 512 45 Rokytnice nad Jizerou – žádost o prodej části 

pozemkové parcely č. 2447/4 o výměře cca 350 m2 v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou. Tato část 

přiléhá k pozemku, který má žadatelka ve vlastnictví a je s velmi omezeným přístupem. Pozemek 

by uvedla do lepšího stavu a po domluvě s vedením MŠ a obce by upravila přerostlé smrky v plotě. 

PV doporučuje ZM se žádostí nesouhlasit. 



 
Usnesení č. 38/2022 
 

ZM neschvaluje 

záměr prodeje části pozemkové parcely č. 2447/4 v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou. 

Pro: Ing. Pavel Brož, Michal Hák, Petr Kadavý, Bc. Ivo Kobr, DiS., Mgr. Marek Nechanický, 

Mgr. et Mgr. Josef Novotný, Ph.D., Ing. Bronislav Patočka, Anna Poupová, Martin 

Pozdníček, DiS., Mgr. Anna Svatá, Mgr. Matěj Šimůnek, Petr Udatný 

 

h) Ing. Goldovi Tomáš a Ivana, K Haltýři 692/26, 181 00 Praha 8, Holubcová Dana, Valteřice 129, 

514 01 Jilemnice a Urbanec Milan, Martinice v Krkonoších 30, 512 32 Martinice – prodej části 

pozemkové parcely č. 1929/4 za účelem zajištění přístupu v k.ú. Dolní Rokytnice. PV doporučuje 

se žádostí souhlasit za cenu 1600,- Kč/m2. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady 

žadatele a za účasti zástupce města. 

 
Usnesení č. 39/2022 
 

ZM schvaluje 

záměr prodeje části pozemkové parcely č. 1929/4  v k.ú. Dolní Rokytnice za cenu 1 600,- Kč/m2. Geometrické 

zaměření bude provedeno na náklady žadatele a za účasti zástupce města. 

Pro: Ing. Pavel Brož, Michal Hák, Petr Kadavý, Bc. Ivo Kobr, DiS., Mgr. Marek Nechanický, 

Mgr. et Mgr. Josef Novotný, Ph.D., Ing. Bronislav Patočka, Anna Poupová, Martin 

Pozdníček, DiS., Mgr. Anna Svatá, Mgr. Matěj Šimůnek, Petr Udatný 

 

i) Kupec Karel, č.p.483, 512 43 Jablonec nad Jizerou – návrh na směnu části stavební parcely č. 873 

(vlastník Město Rokytnice nad Jizerou) za část pozemkové parcely č. 506 (vlastník Kupec Karel) 

vše v k. ú. Dolní Rokytnice. PV doporučuje ZM se žádostí souhlasit. Geometrické zaměření bude 

hrazeno rovným dílem. 

 
Usnesení č. 40/2022 
 

ZM schvaluje 

záměr směny části stavební parcely č. 873 (vlastník Město Rokytnice nad Jizerou) za část pozemkové parcely č. 

506 (vlastník Kupec Karel) vše v k. ú. Dolní Rokytnice. Geometrické zaměření bude hrazeno rovným dílem. 

Pro: Ing. Pavel Brož, Michal Hák, Petr Kadavý, Bc. Ivo Kobr, DiS., Mgr. Marek Nechanický, 

Mgr. et Mgr. Josef Novotný, Ph.D., Ing. Bronislav Patočka, Anna Poupová, Martin 

Pozdníček, DiS., Mgr. Anna Svatá, Mgr. Matěj Šimůnek, Petr Udatný 

 

j) Samohel Jan, Dolní Rokytnice 153, 512 44 Rokytnice nad Jizerou – žádost o prodej části 

pozemkové parcely 85/4 o výměře cca 310 m2 v k.ú. Dolní Rokytnice. Pozemek užívá a má na něm 

umístěnou stavbu. Na vlastní náklady provedl v minulosti zpevnění svahu pozemku požadovaného 

k prodeji. PV doporučuje se žádostí souhlasit za cenu 1600,- Kč/m2. Geometrické zaměření bude 

provedeno na náklady žadatele a za účasti zástupce města. 

 
Usnesení č. 41/2022 
 

ZM schvaluje 

záměr prodeje části pozemkové parcely 85/4 v k.ú. Dolní Rokytnice za cenu 1 600,- Kč/m2 a s tím, že geometrické 

zaměření bude provedeno na náklady žadatele a za účasti zástupce města. 

Pro: Ing. Pavel Brož, Michal Hák, Petr Kadavý, Bc. Ivo Kobr, DiS., Mgr. Marek Nechanický, 

Mgr. et Mgr. Josef Novotný, Ph.D., Ing. Bronislav Patočka, Anna Poupová, Martin 

Pozdníček, DiS., Mgr. Anna Svatá, Mgr. Matěj Šimůnek, Petr Udatný 

 

k) Mgr. Šulcová Soňa, Švejcarovo náměstí, 2694/5, 155 00 Praha 5 – žádost o prodej části 

pozemkové parcely č. 218 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou. Žadatelka 

navrhla 2 varianty. První varianta je odkoupení části na které se nachází jímka vodovodního systému 

objektu č.p. 402. Druhá varianta je odkoupení části na které se nachází jímka a přístupová cesta 

k objektu č.p. 402, který má žadatelka ve svém vlastnictví. PV doporučuje ZM se žádostí 

nesouhlasit. 

 
 



Usnesení č. 42/2022 
 

ZM neschvaluje 

záměr prodeje části pozemkové parcely č. 218 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou. 

Pro: Ing. Pavel Brož, Michal Hák, Petr Kadavý, Bc. Ivo Kobr, DiS., Mgr. Marek Nechanický, 

Mgr. et Mgr. Josef Novotný, Ph.D., Ing. Bronislav Patočka, Anna Poupová, Martin 

Pozdníček, DiS., Mgr. Anna Svatá, Mgr. Matěj Šimůnek, Petr Udatný 

 

Tento bod byl projednán v rámci bodu č. 14 - Využití areálu bývalé betonárky v Horní Rokytnici.  

l) Horská služba ČR, o.p.s., Špindlerův Mlýn 260, 543 51 Špindlerův Mlýn – žádost o prodej části 

pozemkové parcely č. 1214/1 o výměře cca 843 m2, části  pozemkové parcely č. 3451 o výměře cca 

148 m2, pozemkové parcely č. 1216/7 o výměře 47 m2, části pozemkové parcely č. 3427/5 o výměře 

cca 190 m2 a části stavební parcely č. 646 o výměře cca 22 m2 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou. 

Na pozemcích má zájem vybudovat obslužný objekt pro svoji činnost.   PV doporučuje se žádostí 

souhlasit za podmínky zpracování architektonické studie na celou lokalitu, na základě které bude 

řešeno budoucí rozdělení pozemků. 

 

6. Schválení poskytnutí příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v ORP Jilemnice 
Společné financování sociální služeb  

Financování sociálních služeb je od roku 2015 přeneseno na kraje. V rámci nastaveného systému je 

nezbytné, aby se na jejich financování podílely i obce. Služby, které nebudou spolufinancovány, 

nebudou na Jilemnicku zajištěny. Samotný proces financování sociálních služeb je velmi náročný, proto 

bylo doporučeno jednotné spolufinancování za celé ORP (obec s rozšířenou působností), díky kterému 

došlo ke zjednodušení administrativy, zpřehlednění financování služeb a zajištění dostupnosti služeb 

pro celé ORP Jilemnice. Předložený návrh společného financování se týkal všech zaregistrovaných 

služeb sociální péče, kromě pečovatelské služby. Tuto službu řeší každá obec samostatně podle svých 

potřeb, každá obec má v tomto směru svá specifika a bylo by velmi složité ji do společného financování 

začlenit.  

Dne 15. 5. 2019 se starostové Svazku obcí Jilemnicka dohodli, že se zapojí do spolufinancování 

sociálních služeb za celé ORP a že tento záměr projednají ve svých zastupitelstvech. Při financování 

bude uplatněn princip solidarity. Za tímto účelem bylo následně jednotlivými zastupitelstvy obcí 

schváleno a podepsáno Memorandum o dlouhodobé spolupráci při zajištění spolufinancování sociálních 

služeb na území ORP Jilemnice. Administraci přidělování dotací (pravidla, zveřejnění, žádosti, 

hodnocení, smlouvy, vyúčtování, kontroly, vratky) zajišťuje Město Jilemnice, odbor sociálních věcí. 

Obce ORP Jilemnice zasílají ve stanoveném termínu vypočtenou výši příspěvku na účet města Jilemnice 

na základě veřejnoprávní smlouvy. Příspěvek je počítán za celé území ORP Jilemnice, a to na jednoho 

obyvatele. Sociální služby jsou financovány formou dotace jako součást vyrovnávací platby stanovené 

krajem nebo MPSV. ORP Jilemnice se připojuje k Pověření k výkonu služeb obecného hospodářského 

zájmu vydaného krajem nebo MPSV. O dotaci mohou žádat pouze služby, které jsou zařazeny 

v Základní síti sociálních služeb ORP Jilemnice. Základní síť sociálních služeb ORP Jilemnice schvaluje 

Valná hromada Svazku Jilemnicko. Aktualizace je prováděna každoročně vždy před vyhlášením 

grantového programu zaměřeného na spolufinancování sociálních služeb ORP Jilemnice. 

Mezi Městem Jilemnice a spádovými obcemi ja každoročně uzavřena Veřejnoprávní smlouva  

o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb ORP Jilemnice.  Smlouva je uzavírána na dobu 1 

kalendářního roku, tj. na dobu určitou. Důvodem je potřeba aktualizace výše příspěvku dle skutečné 

nákladovosti služeb a čerpání příspěvku v předchozím roce.  Případná nevyčerpaná část příspěvku obcí 

je převedena do dalšího roku a odečtena od celkové hodnoty nově vypočteného příspěvku, tj. příspěvek 

na další období se obcím sníží o nevyčerpanou část příspěvku. 

 

Vyúčtování za rok 2022 

V roce 2022 bylo zajištěno spolufinancování sociálních služeb zařazených v Základní síti sociálních 

služeb ORP Jilemnice z grantového programu Sociální služby, který je naplněn z příspěvků spádových 

obcí, vyjma Pasek nad Jizerou. Vyúčtování příspěvku zašle město Jilemnice zapojeným obcím do 31. 

3. 2023. Vyúčtování příspěvku bude zpracováno na základě závěrečného vyúčtování jednotlivých 

sociálních služeb, které musejí poskytovatelé zaslat městu Jilemnice nejpozději do 10. 2. 2023. Zatím 

město Jilemnice předkládá pouze přehled čerpání příspěvku (částky jsou zaokrouhleny na celé tisíce). 



 

Celková výše příspěvku obcí s podílem města Jilemnice na rok 2022 činí 2,072 mil Kč. Pro grantový 

program Sociální služby bylo vyčleněno 1,5 mil. Kč, zbylých 572 tis. Kč bylo určeno pro individuální 

dotace (mimořádné situace, které je potřeba během roku řešit). Do grantového programu bylo 

předloženo 15 žádostí o dotaci v celkovém objemu 962 tis. Kč. Rozděleno bylo 937 tis. Kč mezi  

14 sociálních služeb. Zpět do grantového programu vrátily služby celkem 97 tis. Kč. Do roku 2023 bude 

převedeno 1.135 tis. Kč (2,072-0,937). 

 

Příspěvek na rok 2023 

Pro rok 2023 je stanovena částka příspěvku obce na 39,- Kč/obyvatele (počet obyvatel k 1. 1. 2022 

MVČR). Příspěvek byl vypočten na základě kvalifikovaného odhadu nákladovosti služeb po odečtení 

zbylých prostředků z roku 2022 a přepočten na obyvatele. Příspěvek bude poukázán jednorázově na účet 

města Jilemnice č. 1263091359/0800, a to na základě veřejnoprávní smlouvy.   

 
Usnesení č. 43/2022 

Z M  s c h v a l u j e  

veřejnoprávní smlouvu o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb ORP Jilemnice z rozpočtu města 

Rokytnice nad Jizerou v roce 2023 ve výši 99.176,- Kč Městu Jilemnice, se sídlem Masarykovo náměstí 82, 512 

42 Jilemnice, IČ: 275808. 

Pro: Ing. Pavel Brož, Michal Hák, Petr Kadavý, Bc. Ivo Kobr, DiS., Mgr. Marek Nechanický, 

Mgr. et Mgr. Josef Novotný, Ph.D., Ing. Bronislav Patočka, Anna Poupová, Martin 

Pozdníček, DiS., Mgr. Anna Svatá, Mgr. Matěj Šimůnek, Petr Udatný 

 

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 2023. Jednatelkou této společnosti je paní 

Jana Černá, která pečovatelské služby v Rokytnici nad Jizerou v minulosti 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. V terénu je ale obsluhováno průměrně 39 klientů.   

Pro rok 2023 je žádáno o částku 490.600,- Kč. V roce 2022 dotace činila 439.250,- Kč. Důvodem 

navýšení dotace je dohoda mezi spol. ZDRAVOŠ PÉČE a Městem o tom, že částka z loňského roku 

bude navyšována o inflaci vyjádřenou průměrem za poledních 12 měsíců. Vzhledem k letošnímu 

nadměrného růstu inflace bylo dohodnuto, že bude použita inflace za období září 2021 - srpen 2022, 

která činí 11,7 %. Toto období bude použito i v následujících letech.  

Podle 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. 44/2022 

Z M  s c h v a l u j e  

poskytnutí dotace z rozpočtu města v roce 2023 ve výši 490.600,- 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 2023 a zároveň schvaluje uzavření 

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

 Ing. Pavel Brož, Michal Hák, Petr Kadavý, Bc. Ivo Kobr, DiS., Mgr. Marek Nechanický, 



Pro: Mgr. et Mgr. Josef Novotný, Ph.D., Ing. Bronislav Patočka, Anna Poupová, Martin 

Pozdníček, DiS., Mgr. Anna Svatá, Mgr. Matěj Šimůnek, Petr Udatný 

 

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

Zástupci měst Rokytnice nad Jizerou a Harrachova se v roce 2019 dohodli na společném nákupu stroje 

Pisten Bully 160D, kterým by byla prováděna údržba běžeckých stopy na území obou měst. Kupujícím 

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

související s nákupem stroje částkou 297.750,- Kč, která odpovídala 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 na jednání dne 24. 4. 2019.  

Od prosince 2019 tak byla v uplynulých třech zimních sezónách realizována spolupráce dle výše 

uvedeného principu. V letošním roce ale došlo k závažné poruše společně zakoupeného stroje a nebylo 

jisté, zda se jej podaří včas opravit. Město Harrachov se proto rozhodlo k nákupu zcela nového stroje 

Prinoth Husky, který z 50 % financovalo dotačními prostředky a z 50 % vlastními zdroji. O tomto kroku 

bylo město Rokytnice nad Jizerou s předstihem informováno a zároveň byl potvrzen zájem města 

Harrachov pokračovat v započaté spolupráci, kde jeden stroj upravuje stopy na území obou měst  

a provozní náklady se hradí společně. O záměru byla informována rada města Rokytnice nad Jizerou, 

která také projednala nabídku města Harrachov na převzetí starého, společně zakoupeného stroje. 

Vzhledem ke stáří stroje a jeho technickému stavu však rada města převzetí neschválila a naopak byl 

schválen souhlas s prodejem tohoto starého stroje s tím, že finanční prostředky získané jeho prodejem 

budou použity na úhradu nákladů na jeho opravu a dále na úhradu části nákladů na pořízení nového 

stroje, kterým bude údržba stop nadále prováděna. 

Zastupitelstvu města Rokytnice nad Jizerou je tak ve smyslu dohodnutého principu předkládána žádost 

o dotaci z rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou, která bude určená na provoz stroje Prinoth Husky  

a provádění údržby běžeckých stop v období prosinec 2022 – duben 2023. Dále je zastupitelům 

předkládán návrh veřejnoprávní smlouvy 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 2023, a po předložení 

vyúčtování v dubnu 2023 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, v rámci kterého je zároveň zobrazován aktuální stav údržby 

běžeckých stop.  

Kromě spolupráce s Harrachovem je údržba běžeckých stop prováděna také vlastním strojem PB170D 

(lokalita U kapličky) a dále ve spolupráci s provozovatelem hotelu Na Stráži panem Červenkou (lokalita 

Sachrův hřeben – Stráž). Připravuje se také spolupráce s panem Zikmundem, který bude upravovat stopy 

v lokalitě kolem Rezku a Vlčího hřebene. 
 

Usnesení č. 45/2022 

Z M  s c h v a l u j e  

poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2023 ve výši 350.000,- Kč městu Harrachov, se sídlem Harrachov 150, 

512 46 Harrachov, IČ: 00275697, za účelem provozu stroje Prinoth Husky 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: Ing. Pavel Brož, Michal Hák, Petr Kadavý, Bc. Ivo Kobr, DiS., Mgr. Marek Nechanický, 

Mgr. et Mgr. Josef Novotný, Ph.D., Ing. Bronislav Patočka, Anna Poupová, Martin 

Pozdníček, DiS., Mgr. Anna Svatá, Mgr. Matěj Šimůnek, Petr Udatný 

 

 

 

 



9. Volba předsedů a členů finančního výboru, kontrolního výboru a výboru pro rozvoj 

města 
Na ustavujícím jednání zastupitelstva města dne 19. 10. 2022 byl zřízen finanční výbor, kontrolní výbor, 

výbor pro rozvoj města a pozemkový výbor. Na jednání zároveň došlo ke schválení předsedy a členů 

pozemkového výboru. U ostatních výboru bylo dohodnuto, že o jejich obsazení bude jednáno  

na následujícím jednání zastupitelstva města, do té doby mohli všichni členové zastupitelstva města 

předkládat své návrhy a nominovat předsedu a členy.  

Místostarosta přednesl návrhy na obsazení předsedů a členů výborů, o jejichž volbě bylo následně 

jednáno a hlasováno, v rámci rozpravy byli doplněni i další členové. 

 
Usnesení č. 46/2022 

Z M  v o l í  

předsedou finančního výboru Matěje Šimůnka a dalšími členy finančního výboru Terezu Fenclovou a Kateřinu 

Javůrkovou. 

Pro: Ing. Pavel Brož, Michal Hák, Petr Kadavý, Bc. Ivo Kobr, DiS., Mgr. Marek Nechanický, 

Mgr. et Mgr. Josef Novotný, Ph.D., Ing. Bronislav Patočka, Anna Poupová, Martin 

Pozdníček, DiS., Mgr. Anna Svatá, Petr Udatný 

Zdrželi se: Mgr. Matěj Šimůnek 

 

Usnesení č. 47/2022 

Z M  v o l í  

předsedou kontrolního výboru Petra Doubka a dalšími členy kontrolního výboru Annu Poupovou a Milana Jóna.  

Pro: Ing. Pavel Brož, Michal Hák, Petr Kadavý, Bc. Ivo Kobr, DiS., Mgr. Marek Nechanický, 

Mgr. et Mgr. Josef Novotný, Ph.D., Ing. Bronislav Patočka, Martin Pozdníček, DiS.,  

Mgr. Anna Svatá, Mgr. Matěj Šimůnek, Petr Udatný 

Zdrželi se: Anna Poupová 

 

Usnesení č. 48/2022 

Z M  v o l í  

předsedou výboru pro rozvoj města Bronislava Patočku a dalšími členy výboru pro rozvoj města Petra Matyáše, 

Marka Nechanického, Annu Svatou, Matěje Šimůnka, Petra Udatného, Ivo Kobra, Jana Pěničku, Lenku 

Přibylovou, Denisu Hančovou, Lucii Lukešovou, Libora Vaita a Milenu Pohořalou. 

Pro: Ing. Pavel Brož, Michal Hák, Petr Kadavý, Bc. Ivo Kobr, DiS., Mgr. Marek Nechanický, 

Mgr. et Mgr. Josef Novotný, Ph.D., Ing. Bronislav Patočka, Anna Poupová, Martin 

Pozdníček, DiS., Mgr. Anna Svatá, Mgr. Matěj Šimůnek, Petr Udatný 

 

10. Zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti 
Podle § 104 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zastupuje starostu místostarosta. 

Zastupitelstvo obce může zvolit více místostarostů a svěřit jim některé úkoly. Místostarosta, kterého 

určí zastupitelstvo obce, zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta 

nevykonává funkci (§ 72 odst. 6 a § 81a odst. 1). Na základě tohoto ustanovení je tedy třeba určit pořadí 

místostarostů, ve kterém budou starostu zastupovat. Je navrženo, aby starostu zastupoval  

1. místostarosta Petr Kadavý, v případě nepřítomnosti obou starostu zastupuje 2. místostarosta  

Ing. Bronislav Patočka. 

 
Usnesení č. 49/2022 

Z M  u r č u j e  

v souladu s § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 1. místostarostu Petra Kadavého 

zastupováním starosty v době jeho nepřítomnosti, kdy jedná a rozhoduje ve věcech, které jsou svěřeny starostovi. 

V případě nepřítomnosti starosty a současně 1. místostarosty jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jsou svěřeny 

starostovi, 2. místostarosta Ing. Bronislav Patočka. 

Pro: Ing. Pavel Brož, Michal Hák, Petr Kadavý, Bc. Ivo Kobr, DiS., Mgr. Marek Nechanický, 

Mgr. et Mgr. Josef Novotný, Ph.D., Ing. Bronislav Patočka, Anna Poupová, Martin 

Pozdníček, DiS., Mgr. Anna Svatá, Mgr. Matěj Šimůnek, Petr Udatný 

 

 



11. Jmenování zástupců města do Rady a Dozorčí rady VHS Turnov 
Po letošních komunálních volbách je nutné jmenovat zástupce města do orgánů VHS Turnov pro volební 

období 2022 - 2026. Zástupce jednotlivých obcí a měst deleguje zastupitelstvo. Zpravidla je jedním  

z delegovaných zástupců měst a obcí starosta případně místostarosta, aby byla v projednávaných 

záležitostech zajištěna návaznost na městský úřad, zastupitelstvo, případně radu města. Rada VHS se 

schází zpravidla 1 x za měsíc. Dozorčí rada zpravidla 3 x ročně. Jednání se konají vždy v jedné  

z členských obcí a většinou je součásti Rady i prohlídka vodohospodářské infrastruktury a realizovaných 

oprav či investic v této obci. 

Bylo navrženo do Rady VHS jmenovat Ing. Petra Matyáše a Ing. Bronislava Patočku a do dozorčí rady 

pana Ing. Pavla Brože. 
 
Usnesení č. 50/2022 

Z M  j m e n u j e  

na další čtyřleté funkční období s platností od 15. 12. 2022 do Rady sdružení VHS Turnov Ing. Petra Matyáše, 

Ing. Bronislava Patočku a do Dozorčí rady VHS Turnov Ing. Pavla Brože. 

Pro: Michal Hák, Petr Kadavý, Bc. Ivo Kobr, DiS., Mgr. Marek Nechanický, Mgr. et Mgr. Josef 

Novotný, Ph.D., Ing. Bronislav Patočka, Anna Poupová, Martin Pozdníček, DiS.,  

Mgr. Anna Svatá, Mgr. Matěj Šimůnek, Petr Udatný 

Zdrželi se: Ing. Pavel Brož 

 

12. Jmenování zástupce města do Rady KRNAP 
Rada národního parku je orgánem zřizovaným na základě § 20, odst. 1 zákona 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, v platném znění. Delegování zástupců obcí je v souladu s § 20 odst. 2 téhož zákona. 

Zpravidla je delegovaným zástupcem měst a obcí starosta případně, místostarosta, aby byla  

v projednávaných záležitostech zajištěna návaznost na městský úřad, zastupitelstvo případně radu města. 

V minulých letech město v Radě zastupoval starosta Ing. Petr Matyáš. 

 
Usnesení č. 51/2022 

Z M  j m e n u j e  

za zástupce Města Rokytnice nad Jizerou v Radě Krkonošského národního parku Ing. Petra Matyáše. 

Pro: Ing. Pavel Brož, Michal Hák, Petr Kadavý, Bc. Ivo Kobr, DiS., Mgr. Marek Nechanický, 

Mgr. et Mgr. Josef Novotný, Ph.D., Ing. Bronislav Patočka, Anna Poupová, Martin 

Pozdníček, DiS., Mgr. Anna Svatá, Mgr. Matěj Šimůnek, Petr Udatný 

 

13. Zřízení pozice městského architekta 
Tento bod navazuje na předchozí jednání zastupitelstva (naposledy ZM 22. 6. 2022), v kterých již 

možnost zřízení pozice městského architekta byla zmiňována. Důvodů pro zřízení této externí pozice 

(nebude se jednat o zaměstnance úřadu) je několik a obecně jsou shrnuty v Integrované strategii rozvoje 

města z roku 2021. Těmi obecnými důvody je především požadavek na zvýšení „kvality“ výstavby, a to 

nejen pro městské stavby, ale i pro stavby developerů. Je to efektivní nástroj pro podporu a zajištění 

kvalitní výstavby. Jedním z hlavních úkolů městského architekta je také hlídat rozvoj města  

po urbanistické stránce tak, aby se neopakovaly chyby z minulosti a abychom ani v současnosti nedělali 

rozhodnutí, která mohou zásadně poškodit rozvoj města v budoucnu. 

 

V integrované strategii města se uvádí mj. toto: 

Město dbá na kulturu staveb, motivuje k vysoké architektonické kvalitě, která respektuje historii regionu 

a je přívětivá k životnímu prostředí. K rozvoji města dochází ve spolupráci se Správou Národního parku 

Krkonoše s vědomím, že město i národní park se navzájem potřebují. Do rozvoje Rokytnice jsou zapojeni 

soukromí investoři se zájmem o výstavbu ve městě. 

Samospráva se bude aktivně věnovat zlepšení celkového obrazu města jednak postupnou revitalizací 

veřejných prostranství, jednak podporou výstavby architektury nevyššího standardu. Za tímto účelem 

město ve spolupráci s KRNAP vytvoří jednoduchý design manuál pro rozvoj města. 

 



Město bude pokračovat v budování drobné architektury, mobiliáře a cest v krajině s cílem zachovat 

a dále rozvíjet její stávající kvality. Při tvorbě veřejných prostranství města bude maximálně využito 

a podpořeno pronikání krajinných prvků do intravilánu města.  

 

Zřízení pozice městského architekta je běžné i u malých měst, i když v České republice jich jsou zatím 

jen desítky. Z těch menších to jsou např. Česká Kamenice, Bělá pod Bezdězem, Deštné v Orlických 

horách, Jablonné nad Orlicí, Rychnov u Jablonce nad Nisou,… V průběhu tohoto roku proběhlo několik 

konzultací s městy, kde je pozice městského architekta zřízena. Jedním z nejbližších měst s dlouholetou 

působností městského architekta jsou Semily. Tam pozici MA od roku 2010 zastává Ing. arch. Martin 

Hilpert. S Ing. arch. Hilpertem proběhlo několik telefonických i osobních konzultací ohledně obecného 

pojetí funkce a přínosu městského architekta konkrétně pro Rokytnici nad Jizerou.  

Ustavení pozice městského architekta by pro Rokytnici nad Jizerou bylo velkým přínosem. Aktuálně by 

městský architekt mohl být využit při plánované rekonstrukci dolního náměstí nebo při pomoci řešení 

„optimalizace“ provozu základní školy. Městský architekt nebude zařazen do struktury městského 

úřadu, ale bude činnost vykonávat externě. Předpokládaný finanční rámec na jeho služby se bude 

pohybovat v řádu ca 150 tis. Kč/rok. Vše bude dáno smluvní hodinovou sazbou a počtem vykázaných 

hodin. 

 
Usnesení č. 52/2022 

Z M  s c h v a l u j e  

zřízení pozice městského architekta. 

Pro: Ing. Pavel Brož, Michal Hák, Petr Kadavý, Bc. Ivo Kobr, DiS., Mgr. Marek Nechanický, 

Mgr. et Mgr. Josef Novotný, Ph.D., Ing. Bronislav Patočka, Anna Poupová, Martin 

Pozdníček, DiS., Mgr. Anna Svatá, Mgr. Matěj Šimůnek, Petr Udatný 

 

Usnesení č. 53/2022 

Z M  p o v ě ř u j e  

radu města zadáním zakázky na služby městského architekta. 

Pro: Ing. Pavel Brož, Michal Hák, Petr Kadavý, Bc. Ivo Kobr, DiS., Mgr. Marek Nechanický, 

Mgr. et Mgr. Josef Novotný, Ph.D., Ing. Bronislav Patočka, Anna Poupová, Martin 

Pozdníček, DiS., Mgr. Anna Svatá, Mgr. Matěj Šimůnek, Petr Udatný 

 

14. Využití areálu bývalé betonárky v Horní Rokytnici 
Prostor bývalé betonárky v Horní Rokytnici je dlouhodobě využíván městem jako deponie stavebního 

materiálu a jako zázemí technických služeb. Je zde dále umístěno např. překladiště skla, jsou zde 

uloženy kontejnery a prostor je částečně občasně pronajímán za účelem uskladnění materiálu nebo 

parkování vozidel. Na betonárce byl dříve umístěný dřevěný obslužný objekt, který město před několika 

lety odstranilo. Bylo vyměněno poškozené oplocení za nové a celkově je snaha tento prostor udržovat 

v rámci možností co nejvíce kultivovaný.  

Dlouhodobě se hledá vhodné využití pro tento prostor, ale zatím nebyl nikdy předložen takový návrh, 

který by dával smysl. V letošním roce se časově sešly 3 události, které do sebe mohou v lokalitě 

betonárky zapadnout: 

1. Na sousedním pozemku byl zkolaudován objekt zázemí společnosti TotalOutdoor, který dobře 

ilustruje, že i technická stavba se vhodně řešeným okolím, může do této lokality dobře zapadnout. 

2. V rámci přípravy změny územního plánu a v návaznosti na výstupy Integrované strategie města, se 

jeví jako nejvhodnější rozdělit provozy zázemí Drobných služeb města a provoz sběrného dvora. 

Sběrný dvůr by zůstal na stávajícím místě, případně se bude hledat jiné, vhodnější místo. Zázemí 

Drobných služeb by mohlo být nově vybudováno právě v části plochy bývalé betonárky (budoucí 

využití dnešního sídla DS na adrese Dolní Rokytnice 143 není v tuto chvíli řešeno). 

3. Na podzim letošního roku proběhlo jednání s ředitelem Horské služby ČR a náčelníkem oblasti 

Krkonoše HSČR a následně byla z jejich strany podána žádost o odkup části prostoru bývalé 

betonárky. Záměrem Horské služby je v Rokytnici vybudovat novou služebnu včetně technického 

zázemí a tento prostor byl ze strany HSČR vyhodnocen jako jeden z nejvhodnějších (blízká 

dostupnost skiareálů, návaznost na Medical centrum, dobrá dopravní dostupnost, reprezentativní 

poloha v rámci města). 



Areál bývalé betonárky, včetně okolních ploch v majetku města, má rozlohu ca 4,5 tis. m2. V tomto 

prostoru je tak možné odehrát oba výše uvedené záměry, a to s dostatečnou prostorovou rezervou na 

využití části areálu jako veřejného prostoru – např. dětské hřiště, odpočinkový altán pro turisty, 

infotabule, veřejné ohniště, expozice Horské služby,…  

Myšlenka na využití části plochy pro veřejnost je přijatelná i pro Horskou službu, která by se na takovém 

záměru poměrně podílela. Jedná se o „vstupní“ místo ke skiareálu Horní Domky, kde by takovýto 

veřejný prostor dával smysl.  

Žádostí o prodej části bývalé betonárky pro potřeby Horské služby se zabýval i pozemkový výbor. 

Z jeho jednání vzešlo doporučení se žádostí o prodej souhlasit, ale za podmínky zpracování 

architektonické studie na celou lokalitu. Na základě této studie bude řešeno budoucí rozdělení 

pozemků a další podmínky pro realizaci obou záměrů – zázemí Drobných služeb města (bez sběrného 

dvora) a zázemí Horské služby ČR. Společnou částí bude veřejný prostor navazující na stávající 

veřejné prostranství. 

 
Usnesení č. 54/2022 

Z M  s c h v a l u j e  

záměr využití areálu bývalé betonárky v Horní Rokytnici za účelem vybudování zázemí Drobných služeb města, 

zázemí Horské služby ČR a prostoru určeného pro veřejnost. 

Pro: Ing. Pavel Brož, Michal Hák, Petr Kadavý, Bc. Ivo Kobr, DiS., Mgr. Marek Nechanický, 

Mgr. et Mgr. Josef Novotný, Ph.D., Ing. Bronislav Patočka, Anna Poupová, Martin 

Pozdníček, DiS., Mgr. Anna Svatá, Mgr. Matěj Šimůnek, Petr Udatný 

 
Usnesení č. 55/2022 

Z M  s c h v a l u j e  

pořízení architektonické studie areálu bývalé betonárky v Horní Rokytnici za účelem vybudování zázemí 

Drobných služeb města, zázemí Horské služby ČR a prostoru určeného pro veřejnost. 

Pro: Ing. Pavel Brož, Michal Hák, Petr Kadavý, Bc. Ivo Kobr, DiS., Mgr. Marek Nechanický, 

Mgr. et Mgr. Josef Novotný, Ph.D., Ing. Bronislav Patočka, Anna Poupová, Martin 

Pozdníček, DiS., Mgr. Anna Svatá, Mgr. Matěj Šimůnek, Petr Udatný 

 
Usnesení č. 56/2022 

Z M  s c h v a l u j e  

záměr prodeje části pozemkové parcely č. 1214/1, části pozemkové parcely č. 3451, pozemkové parcely č. 1216/7, 

části pozemkové parcely č. 3427/5 a části stavební parcely č. 646 v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou za podmínky 

zpracování architektonické studie na celou lokalitu, na základě které bude řešeno budoucí rozdělení pozemků. 

Pro: Ing. Pavel Brož, Michal Hák, Petr Kadavý, Bc. Ivo Kobr, DiS., Mgr. Marek Nechanický, 

Mgr. et Mgr. Josef Novotný, Ph.D., Ing. Bronislav Patočka, Anna Poupová, Martin 

Pozdníček, DiS., Mgr. Anna Svatá, Mgr. Matěj Šimůnek, Petr Udatný 

 

15. Informace o dotacích 
 

Ukončené: 
 

Rokytnice nad Jizerou – Studie celkového pohybu pěších návštěvníků, běžkařů, zásobování 

objektů a využití komunikací pro sjezdové lyžování 

 

Dotační titul: 

Ministerstvo životního prostředí ze Státního fondu životního prostředí, program Podpora obcí 

v národních parcích, 5.5.C – Podpora zpracování rozvojových dokumentů a studií a projektové přípravy 

- NPŽP_5.5.C, dotace ve výši 85% způsobilých výdajů akce. 

 

Stav projektu: 

Kompletně zpracovaná návrhová část studie, která je podkladem pro Územní studii propojení a rozvoje 

stávajících lyžařských areálů Studenov a Horní Domky, varianta B, byla Městu Rokytnice nad Jizerou 

předána na konci minulého roku. Následně probíhalo projednání s KRNAP, menší úpravy 



a odsouhlasení. Čistopis studie byl předán v březnu letošního roku. Cena projektu byla 181 500,- Kč 

včetně DPH. Dotace byla poskytnuta ve výši 154 275,- Kč. 

 

V realizaci: 

Modernizace vybavení Městského informačního centra a tvorba environmentální hry 

 

Dotační titul: 

Ministerstvo životního prostředí ze Státního fondu životního prostředí, program Podpora obcí 

v národních parcích, 5.5.D – Podpora informačních center orientovaných na národní parky – Národního 

programu životního prostředí_5.5.D, dotace ve výši 85% způsobilých výdajů akce.  

 

Stav projektu: 

Realizační fáze projektu byla zahájena na začátku letošních prázdnin. Do té doby probíhaly přípravy 

v rámci tvorby environmentální hry. V současné době jsou veškeré podklady, odměny a potřebné 

komponenty ke spuštění hry připraveny v Městském infocentru. Na začátku května v příštím roce je 

naplánované spuštění hry pro veřejnost. Modernizace Městského informačního centra proběhla 

kompletně během prázdnin. V rámci modernizace se nakoupilo nové vybavení MIC (televize, venkovní 

reproduktor, tiskárna, telefony) Celková cena projektu byla 161 387,- Kč včetně DPH. Žádost byla 

podána v roce 2021. Dotace je poskytnuta ve výši 137 179,- Kč (85%).  

 

Oprava příjezdové komunikace ke skiareálu Horní Domky 

Veřejné osvětlení a kabelový rozvod pro závorový systém 

 

Dotační titul: 

Ministerstvo životního prostředí ze Státního fondu životního prostředí, program Podpora obcí 

v národních parcích, 5.5.A – Podpora v oblasti infrastruktury a vybavenosti obcí - NPŽP_5.5.A, dotace 

ve výši 85% způsobilých výdajů akce.  

 

Stav projektu: 

Jedná se o opravu komunikace, která spojuje centrální část města se skiareálem Horní Domky. 

Komunikace začíná na křižovatce s krajskou silnicí II/294 u Medical centra a pokračuje podél 

centrálních parkovišť až k čp. 290 Horní Rokytnice (Krchleby). V rámci opravy bude provedena výměna 

obrusné vrstvy v celé ploše komunikace a kompletní obnova chodníku včetně obrub, který vede v úseku 

od Medical centra (napojení na silnici 2/294) k bývalému Infocentru KRNAP. Momentálně probíhá 

výběrové řízení na firmu, která tento projekt bude realizovat. Plánovaný začátek realizace stavby je jaro 

2023. Předpokládaná cena projektu je 4 864 645 Kč včetně DPH. Dotace je schválena ve výši 

4 000 000,- Kč 

Jako související stavba k opravě této komunikace je stavba s názvem „Veřejné osvětlení a kabelový 

rozvod pro závorový systém“. Jedná se o rekonstrukci veřejného osvětlení a výstavbu nového 

kabelového rozvodu pro závorový systém v Horní Rokytnici nad Jizerou u parkovišť P2 až P4. Kabelový 

rozvod bude jak silnoproudý, kdy bude zajištěno nové napájení vjezdů na parkoviště P2-P4 a současně 

budou připraveny chráničky pro optickou síť za účelem budoucího smart parkování a kamerového 

systému. Zároveň bude vytvořeno přípojné místo pro různé akce a případné karavany či jiné odběry.  

I na tuto akci momentálně probíhá výběrové řízení a obě výše uvedené akce budu realizovány v souběhu. 

Plánovaný začátek realizace stavby je jaro 2023. Předpokládaná cena projektu je 1 515 373 Kč včetně 

DPH. Na akci není poskytnuta žádná dotace. 

 

Podané žádosti o dotaci: 

1) Zvýšení bezpečnosti úseku silnice II/294 městem Rokytnice nad Jiz., I. et.,úsek A 

2) Zvýšení bezpečnosti úseku silnice II/294 městem Rokytnice nad Jizerou, I. Et., úsek B+C 

 

 



Dotační titul: 

Státní fond dopravní infrastruktury, program Bezpečnost 

 

Stav projektu: 

Úsek A řeší výstavbu nových chodníků včetně čtyř přechodů pro chodce a dvou autobusových zastávek 

v úseku od Dolního náměstí, až k betonárně a uhelným skladům firmy Stemro.  

Úsek B+C řeší výstavbu nového chodníků včetně čtyř přechodů pro chodce a dvou autobusových 

zastávek v úseku od uhelných skladů na křižovatku u Kroupů. 

 

V minulém roce jsme obdrželi Rozhodnutí o schválení příspěvku ze SFDI na realizaci úseku „A“.  

Na konci listopadu 2022 byla podepsána Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu 

Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022. V tuto chvíli se připravuje žádost o posunutí čerpání 

finančních prostředků na rok 2023. V srpnu 2022 město obdrželo Rozhodnutí o schválení příspěvku 

na realizaci úsek B+C. 

 

Celkové náklady na úsek A dle rozpočtu činí 28.018.760 Kč včetně DPH. Výše dotace je 85 % 

z celkových uznatelných nákladů akce, které jsou 18.411.568 Kč. Dotační příspěvek tedy činí 

15.649.833 Kč. Vlastní podíl města na úsek A činí ca 12,5 mil. Kč.  

Celkové náklady na úsek B+C dle rozpočtu činí 11.717.570 Kč vč. DPH. Výše dotace je 85 % 

z celkových uznatelných nákladů akce, které jsou 9.062.484 Kč. Dotační příspěvek tedy činí 7.703.111 

Kč. Vlastní podíl města na úsek B+C činí ca 4 mil. Kč. 

Výše uvedené ceny vycházejí z rozpočtů platných v době podání žádosti o dotaci. 

 

V nejbližších dnech/týdnech bude ze strany Libereckého kraje vypsána veřejná zakázka  

na zhotovitele obou staveb – rekonstrukce Silnice 2/294 (zadavatel Liberecký kraj) a Zvýšení 

bezpečnosti a humanizace průjezdního úseku silnice II/294 (zadavatel město Rokytnice nad Jizerou). 

V rámci stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky byly aktualizovány rozpočty. Dohromady 

je předpokládaná hodnota stavby ca 256 mil Kč vč. DPH. 

 

Dle aktualizovaných cen vychází stavby v režii města na částku 53.423.410 Kč vč. DPH, což je o více 

jak 40 % oproti původním ceníkovým cenám (ca 39,7 mil. Kč vč. DPH), na které jsme žádali o dotaci. 

Nyní můžeme jenom doufat, že ceny, které vzejdou z veřejné zakázky, budou co nejblíže původním 

rozpočtům. 

 

Aktuálně pracujeme s těmito čísly. 

Stavba města celkem:  53.423.410 Kč vč. DPH (100 %). 

Dotace na stavbu města: 27.474.052 Kč vč. DPH (51 %). 

Vlastní podíl města:  25.949.358 Kč vč. DPH (49 %). 

 

Původní poměr dotace a vlastního podílu města byl ca 70:30 a počítalo se s finanční spoluúčastí města 

ca 12,3 mil. Kč. Aktuálně to je o ca 13,6 mil. Kč více. 

 

Předpokládaná doba výstavby budou 3 roky (2023-2025) a přesné rozložení finanční náročnosti do 

jednotlivých let bude známé, až po podepsání smlouvy o dílo a nastavení harmonogramu výstavby.  

 

Předběžně je možné uvažovat s tím, že v každém roce stavby bude proinvestována třetina, tj. ca 8,65 

mil. Kč, z vlastního podílu. Tato částka bude nadále upřesňována a bude s ní uvažováno v rozpočtech 

města do dalších let. Je možné, že bude na některá období nutné přijmout překlenovací úvěr. 

 

 

 

 

 

 



Žádosti o dotaci v přípravě: 
 

Výměna oken na chodbě v 2.NP v budově radnice čp. 197 v Rokytnici nad Jizerou 

 

Dotační titul:  

Liberecký kraj, 7.2 – Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji 2023. 

Jedná se o výměnu 6 stávajících oken na chodbě v 2.NP a u vedlejšího schodiště, dotace je poskytována 

až do 80 % uznatelných nákladů. 

 

Oprava kamenného kříže v Horní vsi v Horní Rokytnici nad Jizerou 

 

Dotační titul: 

Liberecký kraj, 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny – účel podpory C – Údržba a obnova památek 

v krajině. Dotace je poskytována do výše 70% uznatelných nákladů.          

 
Usnesení č. 57/2022 

Z M  b e r e  n a  v ě d o m í  

informace o dotacích. 

Pro: Ing. Pavel Brož, Michal Hák, Petr Kadavý, Bc. Ivo Kobr, DiS., Mgr. Marek Nechanický, 

Mgr. et Mgr. Josef Novotný, Ph.D., Ing. Bronislav Patočka, Anna Poupová, Martin 

Pozdníček, DiS., Mgr. Anna Svatá, Mgr. Matěj Šimůnek, Petr Udatný 

 
Usnesení č. 58/2022 

Z M  s c h v a l u j e  

realizaci stavby s názvem "Oprava příjezdové komunikace ke skiareálu Horní Domky" a její financování v roce 

2023. 

Pro: Ing. Pavel Brož, Michal Hák, Petr Kadavý, Bc. Ivo Kobr, DiS., Mgr. Marek Nechanický, 

Mgr. et Mgr. Josef Novotný, Ph.D., Ing. Bronislav Patočka, Anna Poupová, Martin 

Pozdníček, DiS., Mgr. Anna Svatá, Mgr. Matěj Šimůnek, Petr Udatný 

 
Usnesení č. 59/2022 

Z M  s c h v a l u j e  

realizaci stavby s názvem "Veřejné osvětlení a kabelový rozvod pro závorový systém" a její financování v roce 

2023. 

Pro: Ing. Pavel Brož, Michal Hák, Petr Kadavý, Bc. Ivo Kobr, DiS., Mgr. Marek Nechanický, 

Mgr. et Mgr. Josef Novotný, Ph.D., Ing. Bronislav Patočka, Anna Poupová, Martin 

Pozdníček, DiS., Mgr. Anna Svatá, Mgr. Matěj Šimůnek, Petr Udatný 

 
Usnesení č. 60/2022 

Z M  s c h v a l u j e  

realizaci stavby s názvem "Zvýšení bezpečnosti a humanizace průjezdního úseku silnice II/294 městem Rokytnice 

nad Jizerou, I. etapa" a její financování v letech 2023-2026. 

Pro: Ing. Pavel Brož, Michal Hák, Petr Kadavý, Bc. Ivo Kobr, DiS., Mgr. Marek Nechanický, 

Mgr. et Mgr. Josef Novotný, Ph.D., Ing. Bronislav Patočka, Anna Poupová, Martin 

Pozdníček, DiS., Mgr. Anna Svatá, Mgr. Matěj Šimůnek, Petr Udatný 

 

16. Zhášení veřejného osvětlení 
V souvislosti s vysokými cenami elektrické energie jsou diskutovány i možné úspory v rámci veřejného 

osvětlení. Protože z laického hlediska je nejjednodušší úsporné opatření zhasínáním VO po nějakou část 

noci (např. od 0:00 do 5:00 hodin), prověřovali jsme tuto možnost s panem Jiřím Tesařem, který nám 

zajišťuje správu VO. Z odborného hlediska tuto formu zásadně nedoporučuje. Na veřejném osvětlení již 

byla provedena úsporná opatření v nastavení regulátorů napětí. V Rokytnici byly nastaveny regulátory 

napětí v síti technologie RAVERBERI na 190 V od zapnutí VO do vypnutí VO (celou noc),  

tj. na maximální možnou úsporu při zachování viditelnosti a rovnoměrnosti osvětlení v dopravním 

prostoru. Předpoklad úspory elektrické energie je 45 % z původní spotřeby.  



 

Vyjádření pana Tesaře: 

V příloze Vám zasílám pracovní verzi doporučení k vypínání VO. Tato problematika byla projednána 

na policejním prezidiu ČR s prvním náměstkem policejního prezidenta a ten doporučil jednání  

na ministerstvu vnitra, které se uskuteční 6. 12. za mé účasti. Řešení vypínání a případné zodpovědnosti 

za toto politické rozhodnutí, které nemá oporu v zákonech, nedoporučuji. V případě vypnutí VO může 

být obec trestně právně zodpovědná nebo může hradit škody způsobené třetím osobám způsobené 

vypnutím VO. Vše je popsáno v příloze. 
 

Usnesení č. 61/2022 

Z M  b e r e  n a  v ě d o m í  

informace o možnostech úsporných opatření v rámci provozu veřejného osvětlení. 

Pro: Ing. Pavel Brož, Michal Hák, Petr Kadavý, Bc. Ivo Kobr, DiS., Mgr. Marek Nechanický, 

Mgr. et Mgr. Josef Novotný, Ph.D., Ing. Bronislav Patočka, Anna Poupová, Martin 

Pozdníček, DiS., Mgr. Anna Svatá, Mgr. Matěj Šimůnek, Petr Udatný 

 

17. Schválení obecně závazné vyhlášky, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška  

č. 4/2015, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých 

se zúčastní větší počet osob 
 

Obce v rámci své samostatné působnosti mohou vydávat obecně závazné vyhlášky, což jsou právní 

předpisy obcí. Dozor, kontrolu a metodickou pomoc v této věci podle zákona o obcích zabezpečuje 

Ministerstvo vnitra ČR, oddělení dozoru a kontroly. Ze strany jejich pracovníků bylo město upozorněno, 

že obecně závazná vyhláška č. 4/2015, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při 

akcích, který se zúčastní větší počet osob, je neaktuální a v této době v rozporu se zákonem. Tato 

vyhláška vznikla ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje na podkladě jejich 

vzorů v roce 2015.  

Při jednání s pracovníky MV bylo doporučeno zvážit úplné zrušení předmětné obecně závazné vyhlášky, 

neboť v roce 2022 bylo vydáno Nařízení Libereckého kraje č. 2/2020, kterým se stanoví podmínky  

k zabezpečení požární ochrany při akcích, který se zúčastňuje větší počet osob. Je zřejmé, že nařízení je 

ze značné části doslovně převzato do textu OZV. Zastupitelstvu města je proto doporučeno OZV zcela 

zrušit, neboť se její obsah shoduje s platným právním předpisem na úrovni Kraje a originárně v zásadě 

nic neřeší. 

 
Usnesení č. 62/2022 

Z M  s c h v a l u j e  

Obecně závaznou vyhlášku města Rokytnice nad Jizerou, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/2015, 

kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob. 

Pro: Ing. Pavel Brož, Michal Hák, Petr Kadavý, Bc. Ivo Kobr, DiS., Mgr. Marek Nechanický, 

Mgr. et Mgr. Josef Novotný, Ph.D., Ing. Bronislav Patočka, Anna Poupová, Martin 

Pozdníček, DiS., Mgr. Anna Svatá, Mgr. Matěj Šimůnek, Petr Udatný 

 

18. Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období 
Zastupitelstvu byla předložena zpráva o činnosti rady města za uplynulé období. Nebylo k ní žádných 

dotazů ani připomínek. 
 

Usnesení č. 63/2022 

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. 8. do 14. 11. 2022. 

Pro: Ing. Pavel Brož, Michal Hák, Petr Kadavý, Bc. Ivo Kobr, DiS., Mgr. Marek Nechanický, 

Mgr. et Mgr. Josef Novotný, Ph.D., Ing. Bronislav Patočka, Anna Poupová, Martin 

Pozdníček, DiS., Mgr. Anna Svatá, Mgr. Matěj Šimůnek, Petr Udatný 

 

 

 

 



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. 

 

V rámci diskuse bylo na návrh pana Petra Udatného ze strany zastupitelstva města hlasováno o řešení 

parkování nad hřbitovem.  
 

Usnesení č. 64/2022 

Z M  p o v ě ř u j e  

Ing. Bronislava Patočku jednáním s majitelem sousedního pozemku ve věci zajištění parkování pro návštěvníky 

hřbitova.  

Pro: Ing. Pavel Brož, Michal Hák, Petr Kadavý, Bc. Ivo Kobr, DiS., Mgr. Marek Nechanický, 

Mgr. et Mgr. Josef Novotný, Ph.D., Ing. Bronislav Patočka, Anna Poupová, Martin 

Pozdníček, DiS., Mgr. Anna Svatá, Mgr. Matěj Šimůnek, Petr Udatný 

 

20. Závěr 
Závěrem jednání místostarosta Petr Kadavý poděkoval přítomným zastupitelům a veřejnosti za účast  

a ukončil jednání. 

 

Jednání skončilo v 19.30 hodin.  

Zápis byl vyhotoven dne 19. prosince 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mesto-rokytnice.cz/


Výpis přijatých usnesení z jednání zastupitelstva města 

Rokytnice nad Jizerou ze dne 14. 12. 2022 
 

Usnesení č. 26/2022 

ZM schvaluje 

program jednání. 

 

Usnesení č. 27/2022 

ZM schvaluje 

ověřovatele zápisu ve složení Martin Pozdníček a Michal Hák a zapisovatelku Kateřinu Rotroeklovou. 

 

Usnesení č. 28/2022 

ZM schvaluje 

zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva města ze dne 19. 10. 2022. 

 

Usnesení č. 29/2022 

ZM bere na vědomí 

plnění rozpočtu města k datu 30. 11. 2022. 

 

Usnesení č. 30/2022 

ZM schvaluje 

rozpočtové opatření č. 7/2022, pověřuje Mgr. Denisu Hančovou provedením schválených změn  

v rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou pro rok 2022 a zároveň pověřuje radu města schválením 

posledního rozpočtového opatření pro změny v rozpočtu města na rok 2022. 

 

Usnesení č. 31/2022 

ZM bere na vědomí 

schválená Pravidla rozpočtového provizoria města Rokytnice nad Jizerou ze dne 17. 12. 2018,  

podle kterých bude Město v roce 2023 hospodařit do doby schválení řádného rozpočtu na rok 2023. 

 

Usnesení č. 32/2022 

ZM schvaluje 

prodej části pozemkové parcely č. 755/8 (dle GP č. 1701-15/2022 nově označená stavební parcela  

č. 790/5 o výměře 3m2) v k.ú. Dolní Rokytnice za cenu 1000,- Kč/m2 Ing. Popelkové Martině,  

Štětínská 344/32, 181 00 Praha 8. 

 

Usnesení č. 33/2022 

ZM schvaluje 

úplatný převod pozemkové parcely č. 1025/3 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou od Státního 

pozemkového úřadu, IČ 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 za kupní cenu  

ve výši 203750,- Kč, dle znaleckého posudku č. 3155-76/2022 vyhotoveného znalcem Zdeňkem 

Bartošem, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

Usnesení č. 34/2022 

ZM schvaluje 

záměr prodeje pozemkové parcely č. 1680/2 v k.ú. Dolní Rokytnice za cenu 400,- Kč/m2 a za podmínky 

dodání souhlasu od majitelů sousedních nemovitostí. 

 

Usnesení č. 35/2022 

ZM neschvaluje 

záměr prodeje pozemkové parcely č. 51/1 v k.ú. Rokytno v Krkonoších. 

 

Petr Kadavý    Ověřovatelé zápisu:          Ing. Petr Matyáš 

místostarosta                   starosta města 



 

Usnesení č. 36/2022 

ZM neschvaluje 

záměr prodeje části  pozemkové parcely č. 200 v k.ú. Rokytno v Krkonoších. 

 

Usnesení č. 37/2022 

ZM neschvaluje 

záměr prodeje pozemkové parcely č. 1015/6 a části pozemkové parcely č. 1015/1  v k.ú. Horní Rokytnice 

nad Jizerou. 

 

Usnesení č. 38/2022 

ZM neschvaluje 

záměr prodeje části pozemkové parcely č. 2447/4 v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou. 

 

Usnesení č. 39/2022 

ZM schvaluje 

záměr prodeje části pozemkové parcely č. 1929/4  v k.ú. Dolní Rokytnice za cenu 1 600,- Kč/m2. 

Geometrické zaměření bude provedeno na náklady žadatele a za účasti zástupce města. 

 

Usnesení č. 40/2022 

ZM schvaluje 

záměr směny části stavební parcely č. 873 (vlastník Město Rokytnice nad Jizerou) za část pozemkové 

parcely č. 506 (vlastník Kupec Karel) vše v k. ú. Dolní Rokytnice. Geometrické zaměření bude hrazeno 

rovným dílem. 

 

Usnesení č. 41/2022 

ZM schvaluje 

záměr prodeje části pozemkové parcely 85/4 v k.ú. Dolní Rokytnice za cenu 1 600,- Kč/m2 a s tím, že 

geometrické zaměření bude provedeno na náklady žadatele a za účasti zástupce města. 

 

Usnesení č. 42/2022 

ZM neschvaluje 

záměr prodeje části pozemkové parcely č. 218 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou. 

 

Usnesení č. 43/2022 

ZM schvaluje 

veřejnoprávní smlouvu o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb ORP Jilemnice z rozpočtu 

města Rokytnice nad Jizerou v roce 2023 ve výši 99.176,- Kč Městu Jilemnice, se sídlem Masarykovo 

náměstí 82, 512 42 Jilemnice, IČ: 275808. 

 

Usnesení č. 44/2022 

ZM schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města v roce 2023 ve výši 490.600,- 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 2023  

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 

 



Usnesení č. 45/2022 

ZM schvaluje 

poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2023 ve výši 350.000,- Kč městu Harrachov, se sídlem 

Harrachov 150, 512 46 Harrachov, IČ: 00275697, za účelem provozu stroje Prinoth Husky 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. 

 

Usnesení č. 46/2022 

ZM volí 

předsedou finančního výboru Matěje Šimůnka a dalšími členy finančního výboru Terezu Fenclovou  

a Kateřinu Javůrkovou. 

 

Usnesení č. 47/2022 

ZM volí 

předsedou kontrolního výboru Petra Doubka a dalšími členy kontrolního výboru Annu Poupovou  

a Milana Jóna. 

 

Usnesení č. 48/2022 

ZM volí 

předsedou výboru pro rozvoj města Bronislava Patočku a dalšími členy výboru pro rozvoj města Petra 

Matyáše, Marka Nechanického, Annu Svatou, Matěje Šimůnka, Petra Udatného, Ivo Kobra, Jana 

Pěničku, Lenku Přibylovou, Denisu Hančovou, Lucii Lukešovou, Libora Vaita a Milenu Pohořalou. 

 

Usnesení č. 49/2022 

ZM určuje 

v souladu s § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 1. místostarostu Petra 

Kadavého zastupováním starosty v době jeho nepřítomnosti, kdy jedná a rozhoduje ve věcech, které 

jsou svěřeny starostovi. V případě nepřítomnosti starosty a současně 1. místostarosty jedná a rozhoduje 

ve všech věcech, které jsou svěřeny starostovi, 2. místostarosta Ing. Bronislav Patočka. 

 

Usnesení č. 50/2022 

ZM jmenuje 

na další čtyřleté funkční období s platností od 15. 12. 2022 do Rady sdružení VHS Turnov Ing. Petra 

Matyáše, Ing. Bronislava Patočku a do Dozorčí rady VHS Turnov Ing. Pavla Brože. 

 

Usnesení č. 51/2022 

ZM jmenuje 

za zástupce Města Rokytnice nad Jizerou v Radě Krkonošského národního parku Ing. Petra Matyáše. 

 

Usnesení č. 52/2022 

ZM schvaluje 

zřízení pozice městského architekta. 

 

Usnesení č. 53/2022 

ZM pověřuje 

radu města zadáním zakázky na služby městského architekta. 

 

Usnesení č. 54/2022 

ZM schvaluje 

záměr využití areálu bývalé betonárky v Horní Rokytnici za účelem vybudování zázemí Drobných 

služeb města, zázemí Horské služby ČR a prostoru určeného pro veřejnost. 

 

 

Petr Kadavý    Ověřovatelé zápisu:          Ing. Petr Matyáš 

místostarosta                   starosta města 



Usnesení č. 55/2022 

ZM schvaluje 

pořízení architektonické studie areálu bývalé betonárky v Horní Rokytnici za účelem vybudování 

zázemí Drobných služeb města, zázemí Horské služby ČR a prostoru určeného pro veřejnost. 

 

Usnesení č. 56/2022 

ZM schvaluje 

záměr prodeje části pozemkové parcely č. 1214/1, části pozemkové parcely č. 3451, pozemkové parcely 

č. 1216/7, části pozemkové parcely č. 3427/5 a části stavební parcely č. 646 v k. ú. Horní Rokytnice  

nad Jizerou za podmínky zpracování architektonické studie na celou lokalitu, na základě které bude 

řešeno budoucí rozdělení pozemků. 

 

Usnesení č. 57/2022 

ZM bere na vědomí 

informace o dotacích. 

 

Usnesení č. 58/2022 

ZM schvaluje 

realizaci stavby s názvem "Oprava příjezdové komunikace ke skiareálu Horní Domky" a její financování 

v roce 2023. 

 

Usnesení č. 59/2022 

ZM schvaluje 

realizaci stavby s názvem "Veřejné osvětlení a kabelový rozvod pro závorový systém" a její financování 

v roce 2023. 

 

Usnesení č. 60/2022 

ZM schvaluje 

realizaci stavby s názvem "Zvýšení bezpečnosti a humanizace průjezdního úseku silnice II/294 městem 

Rokytnice nad Jizerou, I. etapa" a její financování v letech 2023-2026. 

 

Usnesení č. 61/2022 

ZM bere na vědomí 

informace o možnostech úsporných opatření v rámci provozu veřejného osvětlení. 

 

Usnesení č. 62/2022 

ZM schvaluje 

Obecně závaznou vyhlášku města Rokytnice nad Jizerou, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška  

č. 4/2015, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní 

větší počet osob. 

 

Usnesení č. 63/2022 

ZM bere na vědomí 

„Zprávu o činnosti Rady města Rokytnice nad Jizerou za období od 22. 8. do 14. 11. 2022“. 

 

Usnesení č. 64/2022 

ZM pověřuje 

Ing. Bronislava Patočku jednáním s majitelem sousedního pozemku parkoviště nad hřbitovem ohledně 

vyřešení celoročního parkování v této oblasti ze strany návštěvníků hřbitova. 

 

 

 

Petr Kadavý    Ověřovatelé zápisu:          Ing. Petr Matyáš 

místostarosta                   starosta města 

 


