
Výpis usnesení zastupitelstva obce Rokytno  

konaného dne 12. 2. 2015 

 
1. Zastupitelstvo obce Rokytno schvaluje program zasedání. 

 

2. Obecní zastupitelstvo volí do návrhové komise A. Ledera, R. Izáka a M. Pospíšila. 

       Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu H. Procházkovou a J. Malíka 

 

 3.   Obecní zastupitelstvo bere na vědomí slib nového člena zastupitelstva Milana Kamenického. 

 

 4.   Obecní zastupitelstvo bere na vědomí jednání rady za poslední období. 

  

 5.  a)  Obecní zastupitelstvo bere na vědomí hospodaření obce Rokytno k 31.12.2014. 

 

     b)  Obecní zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 7/2014 provedenou k 31.12.2014 paní  Marcelou     

           Kamenickou na základě pověření 

            Příjmy celkem: 0 Kč 

            Výdaje celkem: 0 Kč 

            Byly provedeny pouze úpravy v příjmech, na základě rozpočtovaných dotací, které nepřišly na účet obce do   

            31.12.2014. Celková částka příjmů se nemění. 

 

 6.  Obecní zastupitelstvo schvaluje,,Rozpočtovou změnu č.1/2015 k 12.2.2015 

         Příjmy celkem:  350.000,- Kč  
         Výdaje celkem:  2.450.000,- Kč 
         Financování:  2.100.000,- Kč 

zapojení přebytku hospodaření 2.100.000,- Kč 
   

 7.  Obecní zastupitelstvo mění znění usnesení číslo 4/2014 bod 7 ze dne 10. 9. 2014. Nové znění usnesení: Obecní    

       zastupitelstvo schvaluje směnnou smlouvu mezi obcí Rokytno a panem BK 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.  Zastupitelstvo obce Rokytno nesouhlasí se záměrem podání žádosti o příspěvek SFŽP ČR na akci „Zateplení   

     budovy Obecního úřadu v Rokytně“. 

 

9.  Zastupitelstvo obce Rokytno schvaluje zadání zpracování projektové dokumentace na kanalizaci v Bohumilči firmě    

      Recprojekt. 

 

10.  Zastupitelstvo obce Rokytno schvaluje vícepráce na akci „Dům s pečovatelskými byty – Rokytno“ ve výši   

       109.583,- Kč. 

 

11.  Zastupitelstvo obce Rokytno bere na vědomí stav přípravných prací na akci „Bezpečné a bezbariérové chodníky    

       Rokytno“ 

 

12.  Zastupitelstvo obce Rokytno schvaluje přístup k pozemku pro výstavbu p. p. č. 1123/78 přes pozemek 

        p.č. 1123/159  vše v k.ú. Rokytno.    

 

13.  Zastupitelstvo obce Rokytno bere na vědomí informaci o jednání s ŘSD ohledně stavby R35. 



 

14.  Zastupitelstvo obce Rokytno bere na vědomí informaci o likvidaci dřevního odpadu. 

 

15.  Zastupitelstvo obce Rokytno schvaluje terénní úpravy parkoviště mezi domy č. p. 8 a č. p. 146. 

 

16.  Zastupitelstvo obce Rokytno schvaluje zvýšení vstupného na výstavě autíček na: dospělí 50,- Kč, děti 30,- Kč,    

       rodinné vstupné 120,- Kč a prodej pohledů za 5,- Kč/kus 

 

17.  Zastupitelstvo obce Rokytno bere na vědomí úpravu podmínek dopravy obědů do okolních obcí. 

 

18.  Zastupitelstvo obce Rokytno bere na vědomí návrh na zvýhodnění pronájmu tělocvičny místním občanům. 

 


