
 

Usnesení obecního zastupitelstva obce Rokytno č. 2/2013 

ze dne 24.4. 2013 
 

1, Obecní zastupitelstvo  bere na vědomí jednání rady za poslední období.    

 

2, Obecní zastupitelstvo  schvaluje: 

      „Rozpočtovou změnu č. 2/2013 k  24.4 . 2013“  

       Příjmy celkem: 763.000,- Kč   Výdaje celkem: 580.250,- Kč  

 

 3, a, Obecní zastupitelstvo  vyjadřuje souhlas se zprávou o výsledku hospodaření obce Rokytno za    

           rok 2012 a to bez výhrad.   

     b, Obecní zastupitelstvo  schvaluje závěrečný účet obce sestavený k 31. 12. 2012 a vyslovuje   

         souhlas s celoročním hospodařením obce  bez  výhrady. 

 

 4, Obecní zastupitelstvo   schvaluje nákup  pozemků v k.ú. Rokytno, a to pozemek pozemkové    

      parcely číslo 134/3 a pozemkové parcely čísel  134 a  135 vedených ve zjednodušené evidenci      

(PK)  (Olšina) od  pana F.J.,  F.K., F.M.,  F.M.  za cenu 35,-  Kč za m2. 

 

5, Obecní zastupitelstvo  neschvaluje prodej pozemků  parc.čísel  1018, 1082, 1185 (orná půda) v 

k.ú.   

    Dražkov nad Labem .Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu obce jednáním s panem P.    

    K., – o nabídce na odkup výše uvedených pozemků. 

     Žádost splňuje   podmínky § 39 zákona 128/2000  Sb. v platném znění.  

         Vyvěšeno 4.4.2013          Sejmuto: 23.4.2013 
 

6,  Obecní zastupitelstvo schvaluje změnu stanov „Svazku obcí Rokytno–Chvojenec“dle dodatku č. 

1. 

  

7,  Vzhledem  k odstoupení firmy K+N Pardubice od smlouvy na dodávku prací“Chodníky u silnice  

     II/298 v obci Rokytno“  Obecní zastupitelstvo souhlasí s podpisem smlouvy s firmou , která se  

     umístila ve výběrovém řízení jako druhá v pořadí a to Agrostav Pardubice, a.s. 

 

8 ,  Obecní zastupitelstvo deleguje na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace 

Pardubice, a.s. se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, Teplého 2014 , PSČ 530 02 Pardubice, 

IČ 60108631 konanou dne 16.5.2013 starostu obce Rokytno pana Josefa Kubizňáka.   V případě 

nepřítomnosti starosty bude obec zastupovat na valné hromadě výše uvedené společnosti 

místostarosta pan Jiří Trnka. 

 

9,  a, Obecní zastupitelstvo schvaluje záměr pro kulturní využití části bývalé hospody čp. 146. 

      b,Obecní zastupitelstvo souhlasí se záměrem vytvořit z čp. 48 dům s pečovatelskou službou.  

 

10,  Obecní zastupitelstvo schvaluje dotaci 10.000,- Kč pro SDH Rokytno. 

 

 

 

 
 

 

                Josef Kubizňák                                                                                Jiří Trnka                          
                       starosta                                                                                                        místostarosta 


