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Zápis z veřejného jednání zastupitelstva města Rokytnice  

nad Jizerou, konaného dne 2. března 2022 ve školní jídelně 

 
Přítomni: Omluveni: 

Jana Černá 

Petr Doubek 

Jaroslav Hloušek 

Mgr. Milan Javůrek 

Petr Kadavý 

Ing. Petr Matyáš 

Mgr. Marek Nechanický 

Ing. Bronislav Patočka 

Ing. Leoš Pavlata 

Michal Seidl 

Mgr. Matěj Šimůnek 

 

Michal Hák 

Mgr. Blanka Herčíková 

Mgr. Milan Jón 

Martin Pozdníček, DiS. 

 

Program:  

1. Úvod, schválení programu 

2. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatelky 

3. Schválení zápisu z minulého jednání ze dne 15. 12. 2021 

4. Schválení rozpočtu města na rok 2022 

5. Prodeje, odkupy a směny pozemků 

6. Schválení smlouvy o vzájemné spolupráci při realizaci stavby: „Stavební úpravy objektu čp. 

17 v Rokytně (hotel Starý Mlýn)“ 

7. Informace o dotacích 

8. Schválení obecně závazná vyhláška města Rokytnice nad Jizerou č. 1/2022, o regulaci 

používání zábavní pyrotechniky a lampiónů štěstí 

9. Zprávy o činnosti organizačních složek a ostatních subjektů za rok 2021 

10. Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období 

11. Diskuse 

12. Závěr 

 
Jednání řídil Ing. Petr Matyáš, starosta města. 

Při veřejném jednání bylo přítomno 10 členů zastupitelstva města. 

 
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 navrženého programu jednání, přičemž bod 4 byl rozšířen  

o "Poskytnutí finančního daru a další pomoci Ukrajině a ukrajinským občanům".  

 

Zastupitelé a veřejnost byli rovněž seznámeni s tím, že na webových stránkách města jsou v předstihu 

zveřejňovány i podklady pro veřejné jednání. Všichni zájemci tak mají možnost seznámit se předem  

s projednávanými body tak, jak jsou materiály předkládány zastupitelům.  
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Usnesení č. 497/2022 

Z M  s c h v a l u j e  

program jednání. 

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

Nechanický, Ing. Bronislav Patočka, Ing. Leoš Pavlata, Michal Seidl, Mgr. Matěj Šimůnek 

 

2. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatelky 
Starosta města vyzval zastupitele ke schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky.  
 
Usnesení č. 498/2022 

Z M  s c h v a l u j e  

ověřovatele zápisu ve složení Mgr. Matěj Šimůnek a Petr Doubek, a zapisovatelku Kateřinu Rotroeklovou, DiS. 

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

Nechanický, Ing. Bronislav Patočka, Ing. Leoš Pavlata, Michal Seidl, Mgr. Matěj Šimůnek 

 

3. Schválení zápisu z minulého jednání ze dne 15. 12. 2021 
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. 499/2022 

Z M  s c h v a l u j e  

zápis z minulého jednání zastupitelstva města ze dne 15. 12. 2021. 

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

Nechanický, Ing. Bronislav Patočka, Ing. Leoš Pavlata, Michal Seidl, Mgr. Matěj Šimůnek 

 

Při projednávání bodu 4 se dostavil pan Jaroslav Hloušek, počet přítomných zastupitelů se tím zvýšil 

na 11 osob.  

 

4. Schválení rozpočtu města na rok 2022, Poskytnutí finančního daru a další pomoci Ukrajině 

a ukrajinským občanům 
Zastupitelstvu města byl předložen ke schválení návrh rozpočtu města pro rok 2022. Pro potřeby zastupitelů 

byl předložen i návrh v podrobném členění, podle kterého bude proveden rozpis rozpočtu. Závazným 

ukazatelem návrhu rozpočtu je paragraf, u daní a poplatků a přijatých transferů položka. Rozpočet města 

byl navržen a zveřejněn na úřední desce jako schodkový o celkových příjmech ve výši 62.615.356,32 Kč a 

výdajích ve výši 70.297.797,32 Kč. Rozdíl mezi rozpočtovými příjmy a výdaji je pokryt zapojením zůstatků 

bankovních účtů (položka 8115) ve výši 11.000.000,- Kč. Výdaje jsou v rámci financování dále ovlivněny 

splátkami dlouhodobých úvěrů ve výši 3.317.559,- Kč. V letošním roce nebyl zapojen celý zůstatek 

bankovního účtu, ten k 31. 12. 2021 činil 18.600.744,- Kč.  

Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce dne 14. 2. 2022. Finanční výborem byl projednán 11. 2. 2022. 

Zastupitelstvu města bylo doporučeno navržený rozpočet schválit. Zastupitelům byl dále předložen Plán 

investičních akcí a akcí většího rozsahu pro rok 2022. 

Na veřejném jednání byli zastupitelé seznámeni se změnami rozpočtu oproti zveřejněnému návrhu. Tyto 

změny zvyšují celkový objem rozpočtovaných peněz oproti návrhu o 157.838,- Kč. Celkový objem návrhu 

rozpočtu činil 73.615.356,32 Kč, celkový objem rozpočtu ke schválení je 73.773.194,32 Kč.  

Poskytnutí finančního daru a vyčlenění finančních prostředků na pomoc Ukrajině  

a ukrajinským občanům  

Město Rokytnice nad Jizerou a řada dobrovolníků se zapojilo do pomoci Ukrajině a uprchlým ukrajinským 

občanům. V současné době se město podílí na sbírkách humanitární pomoci, pomáhá s vyhledáváním 

ubytovacích zařízení a shromažďuje informace o nabídkách ze strany dobrovolníků – fyzických i 

právnických osob. Ze strany města také již proběhla první materiální pomoc občanům Ukrajiny, kteří na 

počátku týdne přijeli do Rokytnice nad Jizerou.  
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Mezi další kroky této pomoci patří návrh na poskytnutí daru ve výši 100.000,- Kč z rozpočtu města na 

některou z aktuálních sbírek, které jsou určeny na pomoc Ukrajině a jejím občanům. Doporučena je sbírka 

SOS Ukrajina, kterou spravuje organizace Člověk v tísni.  

Dále bylo navrženo vyčlenit v rozpočtu města částku cca 150.000,- Kč, která bude dle potřeby používána 

na úhradu okamžité materiální nebo jiné pomoci. Dosud již město hradilo např. základní potřeby 

ukrajinským občanům v Rokytnici nad Jizerou, přičemž se předpokládá, že počet těchto lidí bude narůstat. 

Město by mělo umět ze svých finančních prostředků pomoci např. zakoupení potřeb pro děti, oblečení, 

potravin, hygienických potřeb, dále pomoci s dopravou osob např. k vyřízení víz nebo vyzvednutí další 

materiální pomoci.  

Před schválením rozpočtu starosta vyzval přítomné zastupitele i veřejnost ke vznášení dotazů nebo 

připomínek k návrhu rozpočtu.  

Pan Seidl v průběhu rozpravy navrhl rozdělit navržený finanční dar více organizacím, nejen na sbírku SOS 

Ukrajina.  
Hlasování: 

pro: Michal Seidl 

proti: Jana Černá, Jaroslav Hloušek, Mgr. Milan Javůrek, Petr Kadavý, Ing. Petr Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, 

Ing. Bronislav Patočka, Ing. Leoš Pavlata, Mgr. Matěj Šimůnek 

zdržel se: Petr Doubek 

Tento návrh nebyl zastupitelstvem města schválen, usnesení nebylo přijato.  

 

Usnesení č. 500/2022 

Z M  s c h v a l u j e  

rozpočet města Rokytnice nad Jizerou pro rok 2022 v členění dle předloženého návrhu jako schodkový o celkovém 

objemu 73.773.194,32 Kč s tím, že schodek mezi rozpočtovými příjmy a výdaji je pokryt zapojením zůstatků 

bankovních účtů. 

Pro: Jana Černá, Petr Doubek, Jaroslav Hloušek, Mgr. Milan Javůrek, Petr Kadavý, Ing. Petr 

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

Šimůnek 

Proti: Michal Seidl 

 

Usnesení č. 501/2022 

Z M  s c h v a l u j e  

že ve výdajové stránce rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací překročen jim stanovený objem výdajů 

dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu roku 2022. 

Pro: Jana Černá, Petr Doubek, Jaroslav Hloušek, Mgr. Milan Javůrek, Petr Kadavý, Ing. Petr 

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

Šimůnek 

Proti: Michal Seidl 

 

Usnesení č. 502/2022 

Z M  s c h v a l u j e  

realizaci akcí zahrnutých do rozpočtu Města Rokytnice nad Jizerou pro rok 2022 dle Plánu investičních akcí a akcí 

většího rozsahu pro rok 2022. 

Pro: Jana Černá, Petr Doubek, Jaroslav Hloušek, Mgr. Milan Javůrek, Petr Kadavý, Ing. Petr 

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

Šimůnek 

Proti: Michal Seidl 

 

Usnesení č. 503/2022 

Z M  s c h v a l u j e  

poskytnutí finančního daru ve výši 100.000,- Kč na sbírku SOS Ukrajina prostřednictvím organizace Člověk v tísni, 

o. p. s, Praha 2, IČ: 25755277. 

Pro: Jana Černá, Petr Doubek, Jaroslav Hloušek, Mgr. Milan Javůrek, Petr Kadavý, Ing. Petr 

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

Šimůnek 

Proti: Michal Seidl 
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Usnesení č. 504/2022 

Z M  s c h v a l u j e  

vyčlenění částky ve výši 150.000,- Kč v rozpočtu města na rok 2022 za účelem úhrady okamžité materiální pomoci 

nebo jiné pomoci Ukrajině a ukrajinským občanům s tím, že o čerpání této částky bude pravidelně informována rada 

města. 

Pro: Jana Černá, Petr Doubek, Jaroslav Hloušek, Mgr. Milan Javůrek, Petr Kadavý, Ing. Petr 

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

Šimůnek 

Proti: Michal Seidl 

 

5. Prodeje, odkupy a směny pozemků 
a) Vondruška Zdeněk, Rokytnice nad Jizerou – žádost o prodej celé nebo části pozemkové parcely č. 

2123/1 o výměře 1363 m2 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou. Jako důvod uvádí, že je majitelem 

sousedního pozemku, na kterém dokončuje přestavbu hospodářského objektu, který by chtěl 

v budoucnu užívat k trvalému bydlení. Touto koupí by splnil povinnost velikosti stavební parcely pro 

trvalé bydlení. Na pozemku nemá zájem stavět, jeho záměrem je zkolaudování současné stavby 

k obývání na sousedním pozemku. Na pozemku se nachází několik vodních zdrojů.  Zastupitelstvo 

města dne 15.12.2021 schválilo záměr prodeje části pozemkové parcely č. 2123/1 v k.ú. Horní 

Rokytnice nad Jizerou v rozsahu nezbytně nutném pro povolení změny stavby hospodářského objektu 

na objekt pro bydlení za cenu 720,- Kč/m2. Geometrické zaměření na uhradí žadatel. 

 
Usnesení č. 505/2022 
 

ZM schvaluje 

prodej části pozemkové parcely č. 2123/1 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou Zdeňkovi Vondruškovi, Rokytnice nad 

Jizerou v rozsahu nezbytně nutném pro povolení změny stavby hospodářského objektu na objekt pro bydlení za cenu 

720,- Kč/m2. Geometrické zaměření na uhradí žadatel. 

Pro: Jana Černá, Petr Doubek, Jaroslav Hloušek, Mgr. Milan Javůrek, Petr Kadavý, Ing. Petr 

Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, Ing. Bronislav Patočka, Ing. Leoš Pavlata, Michal Seidl, 

Mgr. Matěj Šimůnek 

 

b) ČEZ Distribuce, a.s. IČO: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly – žádost 

o uzavření kupní smlouvy č. IE-12-2003777/KS/001 na stavební parcelu č. 1390 o výměře 12 m2  

v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou. Jedná se o pozemek pod trafostanicí u Horní MŠ. Zastupitelstvo 

města 28.4.2010 usnesením č. 724 schválilo prodej části pozemkové parcely č. 2447/4 za cenu 560,- 

Kč/m2 a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej části pozemkové parcely č. 2447/4  

v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou, budoucí kupující ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem 

teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02. Geometrickým plánem č. 2057-1977/2017, kterým byla 

trafostanice zaměřena, vznikla nová stavební parcela č. 1390 oddělená z pozemkové parcely č. 2447/4 

v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou. 
 

Usnesení č. 506/2022 
 

ZM schvaluje 

prodej stavební parcely č. 1390 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou za cenu 560,- Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy  

č. IE-12-2003777/KS/001 se společností ČEZ Distribuce a.s. IČO: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-

Podmokly, jejímž předmětem je prodej stavební parcely č. 1390 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou. 

Pro: Jana Černá, Petr Doubek, Jaroslav Hloušek, Mgr. Milan Javůrek, Petr Kadavý, Ing. Petr 

Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, Ing. Bronislav Patočka, Ing. Leoš Pavlata, Michal Seidl, 

Mgr. Matěj Šimůnek 

 

c) Škorpíkovi Pavel a Věra, Kolín V – žádost o prodej pozemkové parcely č. 55/6 o výměře 190 m2 

v k.ú. Rokytno v Krkonoších. Tuto parcelu má pan Škorpík v  pronájmu a přímo sousedí s pozemky 

v jeho vlastnictví. Pozemkový výbor doporučuje zastupitelstvu se žádostí nesouhlasit. Pozemkový 

výbor doporučuje uskutečnit směnu části pozemkové parcely č. 55/6 (vlastník Město Rokytnice nad 

Jizerou) za část pozemkové parcely č. 54 (Škorpík Pavel) vše v k. ú. Rokytno v Krkonoších v rozsahu 

m2 za m2. Náklady na geometrické zaměření uhradí obě strany rovným dílem a bude provedeno za 

účasti zástupce města. 
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Usnesení č. 507/2022 
 

ZM neschvaluje 

záměr prodeje pozemkové parcely č. 55/6 v k.ú. Rokytno v Krkonoších. 

Pro: Jana Černá, Petr Doubek, Jaroslav Hloušek, Mgr. Milan Javůrek, Petr Kadavý, Ing. Petr 

Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, Ing. Bronislav Patočka, Ing. Leoš Pavlata, Michal Seidl, 

Mgr. Matěj Šimůnek 
 

Usnesení č. 508/2022 
 

ZM schvaluje 

záměr směny části pozemkové parcely č. 55/6 (vlastník Město Rokytnice nad Jizerou) za část pozemkové parcely  

č. 54 (vlastník Škorpík Pavel) vše v kú. Rokytno v Krkonoších v rozsahu m2 za m2. Náklady na geometrické zaměření 

uhradí obě strany rovným dílem a bude provedeno za účasti zástupce města. 

Pro: Jana Černá, Petr Doubek, Jaroslav Hloušek, Mgr. Milan Javůrek, Petr Kadavý, Ing. Petr 

Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, Ing. Bronislav Patočka, Ing. Leoš Pavlata, Michal Seidl, 

Mgr. Matěj Šimůnek 

 

d) EPRONA, a.s., Horní Rokytnice 309, 512 45 Rokytnice nad Jizerou, IČ: 45534357 – žádost o prodej 

stavební parcely č. 926/3o výměře 119 m2 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou. Jedná se o pozemek pod 

stavbou garáže, která je ve vlastnictví žadatele. Pozemkový výbor doporučuje zastupitelstvu města 

souhlasit s prodejem za cenu 840 Kč/m2 a doporučuje pověřit starostu města jednáním se spol. 

EPRONA a.s. o možnosti prodeje pozemku ppč. 1661/1 v k. ú. Mařenice. 
 

Usnesení č. 509/2022 
 

ZM schvaluje 

záměr prodeje stavební parcely č. 926/3 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou za cenu 840,- Kč/m2 a pověřuje starostu 

města jednáním se spol. EPRONA a.s., Horní Rokytnice 309, 512 45 Rokytnice nad Jizerou, IČ: 45534357 o možnosti 

prodeje pozemku ppč. 1661/1 v k. ú. Mařenice. 

Pro: Jana Černá, Petr Doubek, Jaroslav Hloušek, Mgr. Milan Javůrek, Petr Kadavý, Ing. Petr 

Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, Ing. Bronislav Patočka, Ing. Leoš Pavlata, Michal Seidl, 

Mgr. Matěj Šimůnek 

 

e) Šimůnek Libor, Rokytnice nad Jizerou – žádost o prodej pozemkové parcely č. 285/4 o výměře 758 

m2 v k.ú. Františkov v Krkonoších za účelem scelení pozemků, které má žadatel ve svém vlastnictví. 

Pozemek by využil v oblasti zemědělství. Pozemkový výbor doporučuje zastupitelstvu města se žádostí 

nesouhlasit. 

Usnesení č. 510/2022 
 

ZM neschvaluje 

záměr prodeje pozemkové parcely č. 285/4 v k.ú. Františkov v Krkonoších. 

Pro: Jana Černá, Petr Doubek, Jaroslav Hloušek, Mgr. Milan Javůrek, Petr Kadavý, Ing. Petr 

Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, Ing. Bronislav Patočka, Ing. Leoš Pavlata, Michal Seidl, 

Mgr. Matěj Šimůnek 

 

f) Rokytnice Development s.r.o., Na Topolce 1348/7, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ: 06910521 – návrh 

na směnu části pozemkové parcely č. 2034/1 o výměře 2097 m2 (vlastník Město) za stavební parcely 

č. 740 o výměře 113 m2, 741 o výměře 4 m2, 742 o výměře 35 m2, 816 a výměře 15 m2 a pozemkové 

parcely č. 2039/1 o výměře 5264 m2, 2039/3 o výměře 934 m2 a 2039/5 o výměře 283 m2 (vlastník 

Rokytnice Development s.r.o.) vše v k.ú. Dolní Rokytnice. Na směněném pozemku by chtěli postavit 

bytový dům nebo bytové domy o jednom podlaží, dvou nadzemních podlažích a podkroví.  
Pozemkový výbor doporučuje zastupitelstvu města s navrhovanou směnou nesouhlasit. Zastupitelé dále 

doporučili pověřit starostu dalším jednáním a hledáním dalších řešení.  

 

Usnesení č. 511/2022 
 

ZM neschvaluje 

záměr směny části pozemkové parcely č. 2034/1 o výměře 2097 m2 (vlastník Město) za stavební parcely č. 740  

o výměře 113 m2, 741 o výměře 4 m2, 742 o výměře 35 m2, 816 a výměře 15 m2 a pozemkové parcely č. 2039/1  

o výměře 5264 m2, 2039/3 o výměře 934 m2 a 2039/5 o výměře 283 m2 (vlastník Rokytnice Development s.r.o.) vše 

v k.ú. Dolní Rokytnice a pověřuje starostu Ing. Petra Matyáše dalším jednáním se spol. Rokytnice Development 

ohledně návrhů řešení při získání pozemku. 
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Pro: Jana Černá, Petr Doubek, Jaroslav Hloušek, Mgr. Milan Javůrek, Petr Kadavý, Ing. Petr 

Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, Ing. Bronislav Patočka, Ing. Leoš Pavlata, Michal Seidl, 

Mgr. Matěj Šimůnek 

 

6. Schválení smlouvy o vzájemné spolupráci při realizaci stavby: „Stavební úpravy objektu 

čp. 17 v Rokytně (hotel Starý Mlýn)“ 
 

Investor, společnost BBJam s.r.o., IČO: 247 07 368, se sídlem Erbenova 443, 273 45 Hřebeč, má zájem  

o realizaci stavby: „Stavební úpravy objektu čp. 17 v Rokytně (hotel Starý Mlýn), na pozemcích parc. č. 

st.68/1, 1063/3, 32/1 a 32/4  („Pozemky investora“) a dále na pozemcích 977, 32/2, 32/5 a 1074  vše v k.ú. 

Rokytno v Krkonoších, obec Rokytnice nad Jizerou, obsahující: stavební úpravy stávajícího ubytovacího 

zařízení s jedním podzemním podlažím, třemi nadzemními podlažími a jedním podkrovím, 18 venkovních 

parkovacích stání, zpevněné plochy, prodloužení veřejného osvětlení a kanalizační přípojku a zařízení  

pro likvidaci dešťových vod. 

Investor si je vědom, že záměr tohoto rozsahu vyvolává zvýšené požadavky a nároky na technickou  

a dopravní infrastrukturu města, její údržbu a provoz. Proto jsou součástí záměru i následující podmiňující 

investice: 

- realizaci dvaceti parkovacích stání na pozemcích investora 

- rekonstrukce povrchů místních komunikací v částech sousedících s navrhovanou stavbou  

- finanční příspěvek na údržbu a opravy dopravní infrastruktury v lokalitě u Starého Mlýna 

- stavbu veřejného osvětlení, která bude sloužit k osvětlení místních komunikací podél objektu investora. 

Jedná se o stavební úpravy objektu, vnější rozsah/rozměry stavby se oproti původnímu stavu nijak 

nenavyšují. Účel využití objektu jako ubytovacího zařízení zůstane nezměněn. 
 
Usnesení č. 512/2022 

Z M  s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci při realizaci stavby: „Stavební úpravy objektu čp. 17 v Rokytně (hotel Starý 

Mlýn), na pozemcích parc. č. st.68/1, 1063/3, 32/1 a 32/4 (Pozemky investora) a dále na pozemcích 977, 32/2, 32/5  

a 1074  vše v k.ú. Rokytno v Krkonoších, obec Rokytnice nad Jizerou, se společností BBJam s.r.o., IČO: 247 07 368, 

se sídlem Erbenova 443, 273 45 Hřebeč. 

Pro: Jana Černá, Petr Doubek, Jaroslav Hloušek, Mgr. Milan Javůrek, Petr Kadavý, Ing. Petr 

Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, Ing. Bronislav Patočka, Ing. Leoš Pavlata, Michal Seidl, 

Mgr. Matěj Šimůnek 

 

7. Informace o dotacích 

Nově podané žádosti o dotace: 

1. Ministerstvo pro místní rozvoj, programu Podpora rozvoje regionů 2019+, podprogramu 

Podpora obnovy a rozvoje venkova, Výzva 1/2022/117D8210 

Dotace je poskytována ve výši 80 % z celkových uznatelných nákladů akce. 

a) Rekonstrukce hygienického zázemí MŠ v Horní Rokytnici – II. etapa 

Dotační titul 117D8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov 

Hlavním předmětem žádosti o dotaci je druhá etapa stavebních úprav hygienického zázemí mateřské 

školy v Horní Rokytnici nad Jizerou. Jedná se o rekonstrukci hygienického zázemí personálu – WC 

pedagogů, přípravny v 1.NP - 3.NP a hygienického zázemí personálu kuchyně v 2.NP.  

Předpokládaná cena vč. DPH:  1.289.832,00 Kč 

Žádost o dotaci ve výši:      913.265,00 Kč 

b) Rekonstrukce místní komunikace „u Komexu“ v Horní Rokytnici nad Jizerou 

Dotační titul 117D8210A Podpora obnovy místních komunikací 

Předmětem žádosti o dotaci je oprava místní komunikace, na které se nachází mostní objekt. Tento objekt 

je součástí opravy. Jedná se o opravu místní komunikace v délce 0,04 km a objektu dopravní 

infrastruktury - most u Komexu, který se nachází nad fotbalovým hřištěm u Hotelu Starý Mlýn, v k.ú. 

Rokytno v Krkonoších. 

Předpokládaná cena vč. DPH:  3.427.426,00 Kč 

Žádost o dotaci ve výši:   2.735.000,00 Kč 



 

7 

2. Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch, 

program 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji 

Dotace je poskytována ve výši 70 % z celkových uznatelných nákladů akce. 

Havarijní stav komínů budovy radnice v Rokytnici nad Jizerou 

Hlavním předmětem žádosti o dotaci je odstranění havarijního stavu 2 komínových těles budovy radnice, 

tedy celková přestavba nadstřešních částí komínů. Budova radnice má celkem 4 komínová tělesa: komín 

A – 6 průduchový, komín B – 1 průduchový, komín C – 3 průduchový a komín D – 4 průduchový. 

Předmětem žádosti jsou komíny C a D, komínová tělesa A a B již byla opravena.  

Celková cena vč. DPH dle SoD:  255.394,70 Kč 

Žádost o dotaci ve výši:   125.143,00 Kč 

 

3. Státní fond dopravní infrastruktury, v rámci Bezpečnost 2022, DT Opatření vedoucí ke zvýšení 

bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s 

omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2022 

Dotace je poskytována ve výši 85 % z celkových uznatelných nákladů akce. 

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

Předmětem žádosti o dotaci je druhá část projektu „Zvýšení bezpečnosti a humanizace průjezdního 

úseku silnice II/294 městem Rokytnice n./Jiz., I. etapa“, který byl rozdělen dle jednotlivých stavebních 

objektů na dva úseky a dvě samostatné žádosti o dotaci, a to z důvodu získání maximálního možného 

finančního příspěvku. 

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

úseku od Dolního náměstí, kde nový chodník naváže na stávající bezbariérový úsek, až k betonárně a 

uhelným skladům firmy Stemro. Dále pak bude pokračovat úsek B+C, který povede na křižovatku u 

Kroupů. Právě úsek B+C je hlavním předmětem žádosti o dotaci, kde tento úsek řeší výstavbu nového 

chodníků včetně čtyř přechodů pro chodce, čtyř míst pro bezpečné přecházení a čtyř autobusových 

zastávek.  

Předpokládaná cena vč. DPH:  11.717.570,00 Kč 

Uznatelné náklady dotace:      9.062.484,00 Kč 

Žádost o dotaci ve výši:     7.703.111,00 Kč 

Žádost o dotaci na úsek A byla v minulém roce podpořena. Dotační příspěvek SFDI byl schválen ve 

výši 15.649.833,00 Kč. Předpokládaný vlastní podíl města na úsek A činí ca 12,5 mil. Kč, který se skládá 

z neuznatelných nákladů dotace a samotného vlastního podílu. 

Předpokládaná doba výstavby jsou 3 roky (2022-2024) a přesné rozložení finanční náročnosti do 

jednotlivých let bude známé až po zpracování zadávací dokumentace. Předběžně je možné uvažovat s 

tím, že v každém roce stavby bude proinvestována třetina, tj. ca 5,5 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. 
 

Projekt v přípravě: 

Ministerstvo financí ČR, Program 29822 - Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny 

Parlamentu a vlády ČR 

Z dotačního programu MF ČR je možné žádat na akce, které mají za cíl podporu rozvoje a obnovy 

materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí. Prozatím nebyla zveřejněna výzva 

k podání žádostí o dotace. V předchozích výzvách byla dotace poskytována ve výši 90 % z celkových 

uznatelných nákladů akce. Do tohoto programu máme připravené dva projekty: 

a) „Stavební úpravy hygienického zázemí 3.NP ZŠ v Dolní Rokytnici“. Předmětem tohoto projektu jsou 

stavební úpravy, kterými dojde k modernizaci hygienického zázemí ZŠ (budova C, 3. NP) v Dolní 

Rokytnici, čp. 172. Jedná se o celkovou rekonstrukci zázemí WC dívky, WC chlapci a úklidové komory. 

Předpokládaná cena stavebních úprav je 1,11 mil. Kč vč. DPH. 

b) „Rekonstrukce bytů ve 2.NP ZŠ v Dolní Rokytnici“. Předmětem projektu jsou stavební úpravy, 

kterými dojde k vytvoření dvou bytů (2+kk a 3+kk) ve 2.NP budovy ZŠ v Dolní Rokytnici, čp. 172. V 

rámci projektu byla řešena celková rekonstrukce prostoru tak, aby vznikly dva byty, které splňují 

veškeré požadavky pro bydlení s ohledem na stávající pozice nosných i nenosných konstrukcí budovy. 

Předpokládaná cena rekonstrukce je 3,05 mil. Kč vč. DPH. 
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Celkový souhrn nákladů na projekt je 4,16 mil. Kč vč. DPH. V případě, že bude dotace poskytována ve 

výši 90 % a podání žádosti o dotaci bude úspěšné, bude spolupodíl města činit ca 0,5 mil. Kč. Realizace 

akce je podmíněna přidělením dotačních prostředků - pokud nebude získána dotace, nebude se akce 

realizovat. 
 

Usnesení č. 513/2022 

Z M  b e r e  n a  v ě d o m í  

informace o jednotlivých dotačních projektech. 

Pro: Jana Černá, Petr Doubek, Jaroslav Hloušek, Mgr. Milan Javůrek, Petr Kadavý, Ing. Petr 

Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, Ing. Bronislav Patočka, Ing. Leoš Pavlata, Michal Seidl, 

Mgr. Matěj Šimůnek 

 

Usnesení č. 514/2022 

Z M  s c h v a l u j e  

podání žádosti o dotaci z Ministerstva financí, program 29822 - Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny 

Parlamentu a vlády ČR. 

Pro: Jana Černá, Petr Doubek, Jaroslav Hloušek, Mgr. Milan Javůrek, Petr Kadavý, Ing. Petr 

Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, Ing. Bronislav Patočka, Ing. Leoš Pavlata, Michal Seidl, 

Mgr. Matěj Šimůnek 

 

8. Schválení obecně závazná vyhláška města Rokytnice nad Jizerou č. 1/2022, o regulaci 

používání zábavní pyrotechniky a lampiónů štěstí 
Cílem návrhu obecně závazné vyhlášky (OZV) je co nejúčinnější regulace používání zábavní 

pyrotechniky a lampionů štěstí na území města Rokytnice nad Jizerou ve vztahu k narušování 

veřejného pořádku, dobrým mravům, ochraně bezpečnosti, zdraví a majetku, především 

s ohledem na geografickou polohu města v Krkonošském národním parku a možnému porušování 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

 

Působení zábavní pyrotechniky: 

 Zábavní pyrotechnika škodí lidem i zvířatům. Způsobuje nadměrný hluk, který špatně 

snáší především malé děti, senioři a citlivější lidé. U zvířat divokých i domácích, které mají 

mnohonásobně citlivější sluch než lidé, způsobuje paniku a stres, při níž zvířata bezhlavě 

utíkají. Běžně pak vbíhají pod auta, narážejí do překážek a dochází ke zraněním i úmrtím. 

Vědci se zaměřili také na pozorování ptáků kvůli jejich zranitelnosti. V noci špatně vidí, 

takže úprk před ohňostroji pro ně znamená přímé ohrožení a častý úhyn. 

 Exploze rachejtlí zanechávají stopu také ve složení vzduchu: zůstávají po nich vyšší 

koncentrace oxidu uhličitého, oxidů síry a oxidů dusíku – tedy zplodiny hoření – a také těžké 

kovy, které mohou způsobit zdravotní potíže především dýchacího ústrojí. Opět nejohroženější 

skupinou jsou děti, starší občané a nemocní lidé. Např. při pozorování v Německu naměřili za 

silvestrovskou noc 5000 tun karcinogenního polétavého prachu (PM10), což je 17 % množství 

vyprodukovaného veškerou silniční dopravou za celý rok.  

 

V Rokytnici nad Jizerou samozřejmě takovéto koncentrace nejsou měřitelné vzhledem k  rozloze a 

konfiguraci terénu, přesto se jedná o prokazatelný negativní vliv na životní prostředí. Při laickém 

zacházení se zábavní pyrotechnikou hrozí nebezpečí požárů a zranění, která nezřídka končí 

škodami na majetku i zdraví, bohužel někdy i s trvalými následky. 

Na tyto negativní jevy spojené se zábavní pyrotechnikou reagují města OZV regulujícími 

zábavní pyrotechniku, které existují v několika variantách po celé ČR: 

 negativní pojetí – zábavná pyrotechnika je na celém území města zakázána (s výjimkami např. 

Silvestr, předem ohlášené ohňostroje apod.), 

 pozitivní – vymezení prostranství, kde je zakázána tato činnost, 

 kombinace – určení míst a času, kde je pyrotechnika dovolena, 

 zákaz lampionů štěstí po celý rok obsahují většinou všechny. 
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V Rokytnici nad Jizerou prozatím podobná OZV chybí, a proto je navrhována OZV, která by 

používání zábavní pyrotechniky a lampionů štěstí na území města zamezila. Z výše uvedených 

důvodu je jako nejefektivnější řešení negativních následků navrhována varianta, která zakazuje 

používání zábavní pyrotechniky po celý rok (výjimka silvestrovská noc). OZV tak platí rovněž na 

používání zábavní pyrotechniky a ohňostroje pořádané městem Rokytnice nad Jizerou. 

 

Návrh OZV vylučuje ze zákazu pyrotechnické výrobky kategorie F1 dle zákona 206/2015 Sb., 

o pyrotechnických výrobcích. Jedná se o zábavní pyrotechniku, která představuje velmi malé 

nebezpečí a má zanedbatelnou úroveň hluku, a která je určena pro použití na omezených plochách, 

včetně zábavní pyrotechniky určené k použití uvnitř obytných budov. Tyto jsou prodejné dětem 

od 15 let a zahrnují např. prskavky, bouchací kuličky, praskací provázky, pistolové kapsle aj. 

Zákaz se na tuto zábavní pyrotechniku nevztahuje. 

 

Návrh vyhlášky zahrnuje i celoroční zákaz vypouštění tzv. lampiony štěstí, které sice nepatří do 

pyrotechnických výrobků, které ale mohou způsobit požár a odstranění zbytků lampiónů z volné 

přírodě je technicky téměř nemožné. Jde totiž o nekontrolovaný otevřený oheň, který může 

spadnout na střechu, do pole či do lesa a způsobit tam nenávratné škody. 

Vyhláška tak navazuje na již platný zákaz uvedený v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, kdy je na celém území národního parku zakázáno provádět ohňostroje nebo používat 

zábavní pyrotechniku a rozšiřuje ho i na území města Rokytnice nad Jizerou, které leží 

v ochranném pásmu Krkonošského národní parku. 

 

Často jsou u podobných OZV vyjmenovány výjimky, kdy tato OZV neplatí. Nejčastěji (a to nejen 

v Krkonoších, ale v celé ČR) se jedná o silvestrovskou noc a různé „oslavy města“. Záměrem této 

OZV je především „jít příkladem“ a tedy neudělovat výjimku sami sobě. Otázkou zůstává, jak 

pojmout právě silvestrovskou noc. 

 

V rámci schvalování v ZM jsou předloženy 2 varianty OZV: 

1) výjimka na silvestrovskou noc od 22 hodin do 01 hodin, 

2) úplný zákaz po celý rok. 

 

Velmi častým argumentem proti přijetí podobné vyhlášky je její nevymahatelnost. Podobné 

vyhlášky však neexistují pro udělování sankcí a vybírání pokut. Jsou spíše apelem a určují 

pravidla, kterými by se občané a především návštěvníci města, měli řídit. Tento apel je v případě 

města Rokytnice nad Jizerou zdůrazněn oproti jiným městům tím, že vyhláška platí i  

pro ohňostroje pořádané městem. 

 

Návrh obecně závazné vyhlášky byl zaslán k posouzení Ministerstvu vnitra ČR, které variantu  

s uvedenými výjimkami pro silvestrovskou noc schválil a neshledal zde rozpor se zákonem.  

V případě druhé varianty - zákaz bez výjimek, byl rozpor se zákonem již shledán, neboť  

s ohledem na nálezy Ústavního sodu zde dochází k porušení principu proporcionality, obec by 

neměla zákazy formulovat plošně. 

 

Na základě výše uvedeného bylo zastupitelstvu města doporučeno schválit variantu  

č. 1, tj. obecně závazná vyhláška s uvedeným článkem č. 4 - Výjimky.   
 

Usnesení č. 515/2022 

Z M  s c h v a l u j e  

obecně závaznou vyhlášku města Rokytnice nad Jizerou o regulaci používání zábavní pyrotechniky a lampionů štěstí. 

Pro: Jana Černá, Petr Doubek, Jaroslav Hloušek, Mgr. Milan Javůrek, Petr Kadavý, Ing. Petr 

Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, Ing. Bronislav Patočka, Ing. Leoš Pavlata, Michal Seidl, 

Mgr. Matěj Šimůnek 
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9. Zprávy o činnosti organizačních složek a ostatních subjektů za rok 2021 
Zastupitelstvu města jsou každoročně předkládány zprávy o činnosti za uplynulý rok ze strany 

organizačních složek města a ostatních subjektů. Tyto výroční zprávy byly zastupitelům zaslány na vědomí, 

nahlédnout do nich je možné v podkladech pro jednání zastupitelstva města na webových stránkách města.  
 
Usnesení č. 516/2022 

Z M  b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o činnosti za rok 2021 ze strany těchto organizačních složek a ostatních subjektů města: 

- Městská knihovna Rokytnice nad Jizerou,  

- Drobné služby města,   

- Městské informační centrum,  

- Městská policie Rokytnice nad Jizerou, 

- Jednotka sboru dobrovolných hasičů. 

Pro: Jana Černá, Petr Doubek, Jaroslav Hloušek, Mgr. Milan Javůrek, Petr Kadavý, Ing. Petr 

Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, Ing. Bronislav Patočka, Ing. Leoš Pavlata, Michal Seidl, 

Mgr. Matěj Šimůnek 

 

10. Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období 
Zastupitelstvu města byla předložena zpráva o činnosti rady města za uplynulé období. V rámci rozpravy 

byly zodpovězeny dotazy k vybraným bodům.  
 

Usnesení č. 517/2022 

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 6. 12. 2021 do 24. 1. 2022. 

Pro: Jana Černá, Petr Doubek, Jaroslav Hloušek, Mgr. Milan Javůrek, Petr Kadavý, Ing. Petr 

Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, Ing. Bronislav Patočka, Ing. Leoš Pavlata, Michal Seidl, 

Mgr. Matěj Šimůnek 

 

11. Diskuse 
Z důvodu obsáhlosti a možného zkreslení příspěvků jednotlivých osob se diskuse do zápisu v souladu  

s jednacím řádem zastupitelstva města nepřepisuje. Je v plném rozsahu zveřejněna formou audiovizuálním 

záznamu z veřejného jednání na webových stránkách města www.mesto-rokytnice.cz. 
 

12. Závěr 
 

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

jednání. 

 

Jednání skončilo v 19.10 hodin.  

Zápis byl vyhotoven dne 4. února 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Rokytnice nad Jizerou ze dne 2. 3. 2022 

 
 

Usnesení č. 497/2022 

ZM schvaluje 

program jednání. 

 

Usnesení č. 498/2022 

ZM schvaluje 

ověřovatele zápisu ve složení Mgr. Matěj Šimůnek a pan Petr Doubek, a zapisovatelku Kateřinu 

Rotroeklovou, DiS. 

 

Usnesení č. 499/2022 

ZM schvaluje 

zápis z minulého jednání zastupitelstva města ze dne 15. 12. 2021. 

 

Usnesení č. 500/2022 

ZM schvaluje 

rozpočet města Rokytnice nad Jizerou pro rok 2022 v členění dle předloženého návrhu jako schodkový  

o celkovém objemu 73.773.194,32 Kč s tím, že schodek mezi rozpočtovými příjmy a výdaji je pokryt 

zapojením zůstatků bankovních účtů. 

 

Usnesení č. 501/2022 

ZM schvaluje 

že ve výdajové stránce rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací překročen jim stanovený objem 

výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu roku 2022. 

 

Usnesení č. 502/2022 

ZM schvaluje 

realizaci akcí zahrnutých do rozpočtu Města Rokytnice nad Jizerou pro rok 2022 dle Plánu investičních akcí 

a akcí většího rozsahu pro rok 2022. 

 

Usnesení č. 503/2022 

ZM schvaluje 

poskytnutí finančního daru ve výši 100.000,- Kč na sbírku SOS Ukrajina prostřednictvím organizace 

Člověk v tísni, o. p. s, Praha 2, IČ: 25755277. 

 

Usnesení č. 504/2022 

ZM schvaluje 

vyčlenění částky ve výši 150.000,- Kč v rozpočtu města na rok 2022 za účelem úhrady okamžité materiální 

pomoci nebo jiné pomoci Ukrajině a ukrajinským občanům s tím, že o čerpání této částky bude pravidelně 

informována rada města. 

 

Usnesení č. 505/2022 

ZM schvaluje 

prodej části pozemkové parcely č. 2123/1 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou Zdeňkovi Vondruškovi, 

Rokytnice nad Jizerou v rozsahu nezbytně nutném pro povolení změny stavby hospodářského objektu na 

objekt pro bydlení za cenu 720,- Kč/m2. Geometrické zaměření na uhradí žadatel. 

 

 

 

Petr Kadavý    Ověřovatelé zápisu:          Ing. Petr Matyáš 

místostarosta                   starosta města 
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Usnesení č. 506/2022 

ZM schvaluje 

prodej stavební parcely č. 1390 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou za cenu 560,- Kč/m2 a uzavření kupní 

smlouvy č. IE-12-2003777/KS/001 se společností ČEZ Distribuce a.s. IČO: 24729035, Teplická 874/8, 405 

02 Děčín IV-Podmokly, jejímž předmětem je prodej stavební parcely č. 1390 v  k.ú. Horní Rokytnice nad 

Jizerou. 

 

Usnesení č. 507/2022 

ZM neschvaluje 

záměr prodeje pozemkové parcely č. 55/6 v k.ú. Rokytno v Krkonoších. 

 

Usnesení č. 508/2022 

ZM schvaluje 

záměr směny části pozemkové parcely č. 55/6 (vlastník Město Rokytnice nad Jizerou) za část pozemkové 

parcely č. 54 (vlastník Škorpík Pavel) vše v k.ú. Rokytno v Krkonoších v rozsahu m2 za m2. Náklady  

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

 

Usnesení č. 509/2022 

ZM schvaluje 

záměr prodeje stavební parcely č. 926/3 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou za cenu 840,- Kč/m2 a pověřuje 

starostu města jednáním se spol. EPRONA a.s., Horní Rokytnice 309, 512 45 Rokytnice nad Jizerou, IČ: 

45534357 o možnosti prodeje pozemku ppč. 1661/1 v k. ú. Mařenice. 

 

Usnesení č. 510/2022 

ZM neschvaluje 

záměr prodeje pozemkové parcely č. 285/4 v k.ú. Františkov v Krkonoších. 

 

Usnesení č. 511/2022 

ZM neschvaluje 

záměr směny části pozemkové parcely č. 2034/1 o výměře 2097 m2 (vlastník Město) za stavební parcely  

č. 740 o výměře 113 m2, 741 o výměře 4 m2, 742 o výměře 35 m2, 816 a výměře 15 m2 a pozemkové 

parcely č. 2039/1 o výměře 5264 m2, 2039/3 o výměře 934 m2 a 2039/5 o výměře 283 m2 (vlastník 

Rokytnice Development s.r.o.) vše v k.ú. Dolní Rokytnice a pověřuje starostu Ing. Petra Matyáše dalším 

jednáním se spol. Rokytnice Development ohledně návrhů řešení při získání pozemku. 

 

Usnesení č. 512/2022 

ZM schvaluje 

uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci při realizaci stavby: „Stavební úpravy objektu čp. 17 v Rokytně 

(hotel Starý Mlýn), na pozemcích parc. č. st.68/1, 1063/3, 32/1 a 32/4  (Pozemky investora) a dále na 

pozemcích 977, 32/2, 32/5 a 1074  vše v k.ú. Rokytno v Krkonoších, obec Rokytnice nad Jizerou, se 

společností BBJam s.r.o., IČO: 247 07 368, se sídlem Erbenova 443, 273 45 Hřebeč. 

  

Usnesení č. 513/2022 

ZM bere na vědomí 

informace o jednotlivých dotačních projektech. 

 

Usnesení č. 514/2022 

ZM schvaluje 

podání žádosti o dotaci z Ministerstva financí, program 29822 - Akce financované z rozhodnutí Poslanecké 

sněmovny Parlamentu a vlády ČR. 

 

 

 

Petr Kadavý    Ověřovatelé zápisu:          Ing. Petr Matyáš 

místostarosta                   starosta města 
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Usnesení č. 515/2022 

ZM schvaluje 

obecně závaznou vyhlášku města Rokytnice nad Jizerou o regulaci používání zábavní pyrotechniky  

a lampionů štěstí. 

 

Usnesení č. 516/2022 

ZM bere na vědomí 

zprávu o činnosti za rok 2021 ze strany těchto organizačních složek a ostatních subjektů města: 

- Městská knihovna Rokytnice nad Jizerou,  

- Drobné služby města,   

- Městské informační centrum,  

- Městská policie Rokytnice nad Jizerou, 

- Jednotka sboru dobrovolných hasičů. 

 

Usnesení č. 517/2022 

ZM bere na vědomí 

Zprávu o činnosti Rady města Rokytnice nad Jizerou za období od 6. 12. 2021 do 24. 1. 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petr Kadavý    Ověřovatelé zápisu:          Ing. Petr Matyáš 

místostarosta                   starosta města 


