
Výpis  z usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno  2/2015 

 konaného dne 26. 3. 2015 
 

1) Zastupitelstvo obce Rokytno schvaluje program zasedání. 

 

2) Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu M. Hubačovou, H. Zbudilovou. 

 

3) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí jednání rady za poslední období. Jedná se o jednání ze dnů 

26. 2. 2015, 5. 3. 2015 a mimořádného jednání ze dne 18. 3. 2015. 

 

4) Zastupitelstvo obce Rokytno souhlasí s nákupem  robota na stolní tenis. 

       Zastupitelstvo obce Rokytno souhlasí s neposkytnutím dotace na turnaj ve stolním tenise. 

 

5) Zastupitelstvo obce Rokytno schvaluje statut sociálního fondu. 

 

6) Zastupitelstvo obce Rokytno schvaluje úpravu hráze rybníka za cenu 85.000,- Kč bez DPH                                    

(s DPH 103.000,- Kč). 

 

7) Obecní zastupitelstvo schvaluje „Rozpočtovou změnu č. 2/2015 k 26. 3.2015 

         Příjmy celkem:  198.737,- Kč  

         Výdaje celkem:  198.737,- Kč 

         Financování:  0,- Kč 

 8) 

a. Obecní zastupitelstvo mění znění usnesení číslo 6/2014 bod 7 ze dne 20. 11. 2014.  

    Nové znění usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc. čísla 1123/78 v k. ú.    

    Rokytno  o výměře 593 m2 panu LV za 500,- Kč/m2. Žádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb. 

Vyvěšeno: 16. 10. 2014    Sejmuto: 4. 11. 2014 

 

b. Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc. čísla 1123/221 v k. ú. Rokytno o výměře 105 m2 

paní L K za 35,- Kč/m2.  Žádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb. 

Vyvěšeno: 10.3.2015    Sejmuto: 26.3.2015                                                                               

 

c. Obecní zastupitelstvo souhlasí se zpracováním geometrického plánu na dělení pozemku p. p. č. 

1123/159 v k. ú. Rokytno pro budoucí prodej. 

 

d. Obecní zastupitelstvo souhlasí se zpracováním geometrického plánu na dělení pozemků p. p. č. 73/2, 

74/1, 1123/56 v k. ú. Rokytno pro budoucí směnnou smlouvu mezi obcí Rokytno a spoluvlastníky 

pozemků.  

9)     Obecní zastupitelstvo bere na vědomí stav stavebních prací na akci „DPS“ a nabídku    

         pronájmu bytů v DPS.  

 

10)    Obecní zastupitelstvo souhlasí s pronájmem ordinace v domě č. p. 146 v Rokytně, pro firmu   

           SVDP s.r.o. zastoupenou MUDr. Pavlem Škodou, IČO 28857798, od 1.4.2015, nájemné                                     

           ve výši 2.000,-Kč/měsíc.          Vyvěšeno: 10. 3. 2015                           Sejmuto: 26. 3. 2015 

 

11)   Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu Městské policie Sezemice. 

 

12)   Zastupitelstvo obce Rokytno souhlasí s výsadbou zeleně na dětském hřišti v Rokytně dle  

         zpracované projektové dokumentace. Výsadba bude realizována svépomocí. 


