
Výpis z usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 3/2015 

konaného dne 29. 4. 2015 

1) Zastupitelstvo obce Rokytno schvaluje program zasedání. 

2) Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu J. Richterovou, H. Zbudilovou. 

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

dne 16. 4. 2015. 

4) Zastupitelstvo obce Rokytno souhlasí s dělením a budoucím prodejem zaplocené části pozemku 

p. č. 1123/30 v k. ú. Rokytno. Hranice pozemku bude určena hranicí pozemků sousedů. Prodej 

odděleného pozemku bude za 35 Kč/m2. Geometrický plán si zadá a zaplatí budoucí kupující. 

5) Zastupitelstvo obce Rokytno neschvaluje tvorbu nové vyhlášky- volné pobíhání psů. 

6) Zastupitelstvo obce Rokytno bere na vědomí návrh úprav ,,současného platného  jednacího řádu“ , 

pana Jiřího Malíka a tento návrh postupuje zastupitelům k dalšímu připomínkování. 

7) Zastupitelstvo obce Rokytno bere na vědomí stav stavebních prací na akci „DPS“. 

8) Zastupitelstvo obce Rokytno bere na vědomí žádost o opravu příjezdové komunikace na p. p. č. 34/21 

v k. ú. Bohumileč. 

9) Zastupitelstvo obce Rokytno bere na vědomí úpravu parkování pro MŠ Rokytno, popřípadě možnost 

zřízení jednosměrného provozu. 

10) Zastupitelstvo neschvaluje vyvěšení pronájmu části pozemku p. č. 154/30 v k. ú. Rokytno – okolí domu 

č. p. 147. 

11) Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh paní Marty Hubačové, aby zasedání zastupitelstva začínala 

od  18. 30. hod. 

12) Zastupitelstvo obce Rokytno bere na vědomí informaci, že dotace na chodníky nedopadla - kvůli 

nesplnění podmínky z vyjádření PČR, není naplněna bezpečnost stavby. Potřebný dokument bude 

dodán k žádosti v červnu 2015. 

13) Zastupitelstvo obce Rokytno schvaluje, na základě žádosti manželů K., povolení zarovnání části 

obecního pozemku p. č. 439/1v k.ú. Bohumileč  před nemovitostí č.p. 45, kde bude nerovný povrch 

zavezen stavební sutí a dále na suť navezena zemina a zaseta tráva na náklady manželů K. 

14) Zastupitelstvo obce Rokytno bere na vědomí připomínku občana Bohumilče , ohledně vybavení 

obecní klubovny. 

15) Zastupitelstvo obce Rokytno schvaluje  dočasné  využití uvolněné místnosti  v budově  Obecního 

úřadu jako klubovny pro mladé hasiče, příp. pro občasné schůze hasičů. V případě, že by se vyskytl 

zájemce o pronájem těchto prostor, bude místnost uvolněna. 


