
Usnesení obecního zastupitelstva obce Rokytno č. 2/2014 

ze dne 23.4. 2014 
 

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

 

2, Obecní zastupitelstvo  schvaluje: 

      „Rozpočtovou změnu č. 2/2014 k  23.4 . 2014“  

       Příjmy celkem: 749.140,- Kč   Výdaje celkem: 2.120.140,- Kč    

       Saldo hospodaření - 1.371.000,-  Kč      

         Financování –zapojení přebytku – 1.371.000,- Kč    
 

3,  Obecní zastupitelstvo  schvaluje účetní  závěrku obce Rokytno sestavenou k 31.12.2013 dle  

     protokolu o schvalování účetní závěrky za rok 2013 , který je přílohou tohoto usnesení .   
      

4,   Obecní zastupitelstvo  schvaluje závěrečný účet obce sestavený k 31. 12. 2013 a vyslovuje   

       souhlas s celoročním hospodařením obce  bez  výhrad. 
 

5, Obecní zastupitelstvo  neschvaluje prodej pozemku  parc.čísla 1123/220 o výměře 530 m2 v k.ú.   

    Rokytno dle geometrického plánu č.578-39/2013  panu MK  čp.34  za cenu 35,- Kč/m2. 

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

    OZ doporučuje vypracování nového GP, kde vznikne prostor pro optický kabel pana ing. B 
 

6,  Obecní zastupitelstvo  schvaluje dělení pozemku  číslo 36/24 v k.ú.   Bohumileč pro budoucí prodej   

     panu DK  bytem Bohumileč 14 . Cena  byla stanovena 100 Kč/m2 
  

7,  Obecní zastupitelstvo volí jako přísedícího Okresního soudu v Pardubicích pro volební období 2014 

– 2018  pana Ladislava Kašpara    

 

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

   smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-2012064/1  na pozemek parcelního   čísla   222/7  v k.ú.   

    Bohumileč  pro   společnost  ČEZ      Distribuce,a.s. se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,   

     IČ:24729035 

 

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

   smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-2005209/VB/03  na pozemek parcelního   čísla   1215/1, 

1455/2, 1455/3, 1215(ZE) , 1221/1 vše k.ú. Rokytno pro   společnost  ČEZ      Distribuce,a.s. se sídlem 

Děčín IV-Podmokly, Teplická  874/8,  IČ:24729035 

 

10, Obecní zastupitelstvo deleguje na řádnou valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace 

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

IČ 60108631 konanou dne 15.5.2014 starostu obce Rokytno pana Josefa Kubizňáka. V případě 

nepřítomnosti starosty bude obec zastupovat na valné hromadě výše uvedené společnosti 

místostarosta pan Jiří Trnka. 

 

11, Zastupitelstvo obce Rokytno souhlasí se záměrem podání žádosti o příspěvek Ministerstva    

    životního prostředí  z  Programu  snížení prašnosti obcí .(multifunkční automobil náhrada za   

    MULTICAR 25) 

 

12, Obecní zastupitelstvo bere na vědomí přípravu na zhotovení povrchu Multifunkčního   hřiště. 

 

13, Obecní zastupitelstvo schvaluje ukončení smlouvy o aktualizaci a správě digitálních mapových 

podkladů města Sezemice a obcí.  

 

14, Obecní zastupitelstvo schvaluje povolení o zřízení vjezdu p. ing M na p.č. 34/17 v k.ú. Bohumileč. 

 

15.Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zápisy ze schůze kontrolního výboru ze dne 13.2.2014 a 

27.3.2014 

 

16. Obecní zastupitelstvo   schvaluje zahájení projektování chodníku v Bohumilči , u nové výstavby  - 

směr na Dražkov. 

 
 


