
 

Usnesení obecního zastupitelstva obce Rokytno    

č. 1/1/2014 ze dne 12.2. 2014 

 

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

 

2, Obecní zastupitelstvo  schvaluje: 

   „Rozpočtovou změnu č. 1/2014 k  12.2. 2014“ 

    Příjmy celkem:   600.000,- Kč  

    Výdaje celkem: 1.600.000,- Kč    

    Saldo hospodaření - 1.000.000,-  Kč      

    Financování – úvěr od České spořitelny a.s.    

                              – 1.000.000,- Kč    

 

3, Obecní zastupitelstvo  schvaluje prodej pozemků pro  manželé N,  a to  p.p.č. 686/33   o 

výměře  124 m2 v obci a k.ú.  Rokytno za cenu 200 Kč/m2. 

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

Vyvěšeno 20.1.2014,  Sejmuto 12.2.2014.   

 

4, Obecní zastupitelstvo  schvaluje: 

 

a,  záměr dělení pozemku parc.čísla 1123/30    v k.ú. Rokytno pro   budoucí prodej. 

Geometrický plán  hradí budoucí nabyvatel 

 

b, prodej pozemku  parc.čísla 1123/110  a  1123/111 v k.ú. Rokytno  panu  K  za cenu 35,- 

Kč/m2. 

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

Vyvěšeno 27.1.2014  Sejmuto: 12.2.2014 

 

5,  Obecní zastupitelstvo  schvaluje prodej budovy čp.60  a pozemku stavební parcely číslo 66 

v k.ú. Bohumileč panu DK,za cenu 600.000 Kč. 

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

Vyvěšeno 20.1.2014,   Sejmuto 12.2.2014.    

   

6,  Obecní zastupitelstvo schvaluje půjčku    ve výši 50.000 Kč z „Fondu oprav a modernizace     

bytového fondu“ dle vyhlášky 1/2010 pro pana P.   

 

7, Obecní zastupitelstvo  schvaluje  uzavření „Budoucí smlouvy  o zřízení věcného břemene 

č. IP-12-2005209/VB/03“ na pozemky parcelních   číse l125/2 v k.ú. Rokytno pro společnost  

ČEZ Distribuce,a.s. se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ:24729035 

 

8, Obecní zastupitelstvo schvaluje „Strategický rozvojový plán obce Rokytno“.  

 

9, Obecní zastupitelstvo schvaluje jednání s firmou Linhart na zhotovení povrchu 

Multifunkčního  hřiště. 

 

10, Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu k jednání o prodeji lesa v k.ú. Kozašice a 

Morašice 

 

11, Obecní zastupitelstvo schvaluje sponzorský dar ve výši  10.000,- Kč. 

 



 

 

 

 

 

 

Usnesení obecního zastupitelstva obce Rokytno č. 1/2/2014 ze dne 12.2. 2014 

 

     Zastupitelstvo obce  Rokytno souhlasí se záměrem podání žádosti o příspěvek Ministerstva 

pro místní rozvoj ČR dle podmínek podprogramu 117D51400 "Podpora výstavby 

podporovaných bytů pro rok 2014"(dále jen "program MMR") pro realizaci 4 pečovatelských 

bytů v objektu k bydlení č.p. 48, k.ú. Rokytno dle vypracované  projektové dokumentace 

"Dům  s pečovatelskými byty Rokytno"  zpracovanou společností BW Projekce, 

s.r.o. Celkové předpokládané náklady stavby jsou ve výši 5.684.895,- Kč s DPH. 

Předpokládaná výše dotace na vybudování pečovatelských bytů      v objektu je 2.400.000,- 

Kč. Zastupitelstvo obce souhlasí se zajištěním vlastního podílu financování stavby z rozpočtu 

obce pro rok 2014 v případě schválení žádosti o dotaci z uvedeného programu MMR pro rok 

2014. 

 

 

Usnesení obecního zastupitelstva obce Rokytno č. 1/3/2014 ze dne 12.2. 2014 

 

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje zařazení správního území obce Rokytno do územní 

působnosti MAS Region Kunětické hory na období 2014 - 2020. 

 

 

Usnesení obecního zastupitelstva obce Rokytno č. 1/4/2014 ze dne 12.2. 2014 

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje znak obce Rokytno číslo 2 a vlajku obce Rokytno číslo 2/2 

dle návrhu Heraldické kanceláře „DAUPHIN“ – Stanislav Kasík- U Hřiště 1995 – Roudnice 

nad Labem . 

 

 

Usnesení obecního zastupitelstva obce Rokytno č. 1/5/2014 ze dne 12.2. 2014 

 

     Zastupitelstvo obce Rokytno souhlasí se záměrem podání žádosti o příspěvek Ministerstva 

pro místní rozvoj ČR z Programu obnovy a rozvoje venkova - 117D815  (dále jen "program 

MMR") pro realizaci dětského hřiště v obci Rokytno dle vypracované studie. Celkové 

předpokládané náklady na nové vybavení hřiště jsou ve výši 515 423,70,- Kč vč. DPH. 

Předpokládaná výše dotace na vybudování      360 796,- Kč. Zastupitelstvo obce souhlasí se 

zajištěním vlastního podílu financování nového vybavení hřiště z rozpočtu obce pro rok 2014 

v případě schválení žádosti o dotaci z uvedeného programu MMR pro rok 2014. 

 

 


