
Usnesení obecního zastupitelstva obce Rokytno č. 4/2014 

ze dne 10.9. 2014 
 

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

 

2, Obecní zastupitelstvo  schvaluje: 

      „Rozpočtovou změnu č. 4/2014 k  10.9. 2014“  

       Příjmy celkem: 3.038.117,- Kč   Výdaje celkem: 4.188.117,- Kč    

       Saldo hospodaření -                 1.150.000,-  Kč      

         Financování –                           1.150.000,- Kč 

        Půjčka                    –                 1.200.000,- Kč    

        Splátka půjčky -                            50.000,- Kč 

 

3, Obecní zastupitelstvo  schvaluje prodej  pozemku  parc.čísla 154/35 v k.ú.   Rokytno   p. RK 

za cenu 35,- Kč/m2.          Žádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb v platném znění.  

                     Vyvěšeno 13.8.2014   ,         Sejmuto 9.9.2014.   

 

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

    Rokytno dle geometrického plánu č.578-39/2013  p. MK za cenu 35,- Kč/m2. Pozemky jsou zatíženy 

věcným břemenem. 

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

                     Vyvěšeno 7.4.2014   ,         Sejmuto 9.9.2014.   

 

5,  Obecní zastupitelstvo  schvaluje prodej  pozemku  parcelního čísla 36/24 v k.ú.    

      Bohumileč  panu DK, o výměře 485 m2 za cenu 100 Kč/m2 , který vznikl geometrickým plánem 

číslo 224-13/2014. 

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

     Vyvěšeno:  13.8.2014   ,          Sejmuto: 9.9.2014.    

 

 6, Obecní zastupitelstvo  schvaluje dělení pozemku  číslo 127/3 (PK) v k.ú.  Rokytno o výměře cca 400   

     m2 pro budoucí prodej  p. MK a p. KK a JR a P. JR.  Cena  byla stanovena  100  Kč/m2 

 

7, Obecní zastupitelstvo  schvaluje  směnnou smlouvu mezi obcí Rokytno a p. BK a p. LK dle   

     geometrického plánu č. 602-39/2014.    

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

     Vyvěšeno:  19.8.2014   ,          Sejmuto: 9.9.2014.    

  

8, Obecní zastupitelstvo schvaluje „Provozní řád multifunkčního hřiště“ 

 

 

Usnesení obecního zastupitelstva obce Rokytno č. 4/1/2014 

ze dne 10.9. 2014 

 

 
 

Obecní zastupitelstvo  schvaluje podle § 85, písm. j) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 

předpisů uzavření smlouvy o přijetí  úvěru od České spořitelny a.s. (IČ 45244782) do výše 1.200.000,-  

Kč (slovy – jedenmiliondvěstětisíckorunčeských) na financování  rekonstrukce domu čp. 146 v 

Rokytně (ordinace praktického lékaře) se splatností  5 let a zajištěného budoucími příjmy obce. 


