
   Výpis z usnesení ze zasedání mimořádného zastupitelstva obce Rokytno 05/2015  

konaného dne 6.8.2015 

  
 

1) Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání. 

2) Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu M.Hubačovou a M.Nikolínkovou. 

3) Obecní zastupitelstvo neschvaluje  prodej  pozemků v k.ú.Rokytno a    
 obci Rokytno: 

        1516/11,  1516/29, 1516/86, 1516/47, 1516/51, 1516/158, 1516/189, 1516/244,                               

        1516/30,  1516/233,    1516/239,  1516/247, 1516/87, 1516/100, 1516/69, 1516/72,                      

               1516/151, 1516/13,  1516/230, 1516/240,1516/238          
                                 

        Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci            

               546/56, Praha 4, za celkovou cenu 2 424 575 Kč.             

        Vyvěšeno 9.6.2015 , sejmuto 24.6.2015 

4) Obecní zastupitelstvo neschvaluje smlouvu o přeložkách pozemních komunikací v souvislosti se 

stavbou „Rychlostní komunikace R 35 Opatovice – Časy“ mezi obcí Rokytno a Ředitelstvím silnic a 

dálnic ČR.   

5) Obecní zastupitelstvo neschvaluje smlouvu o přeložce SO 432 veřejné osvětlení obec Rokytno v km 

11.7 v souvislosti se stavbou „Rychlostní komunikace R 35 Opatovice – Časy“ mezi obcí Rokytno a 

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. 

6) Obecní zastupitelstvo neschvaluje smlouvu o právu provést stavbu na pozemcích obce Rokytno v 

 souvislosti se stavbou „Rychlostní komunikace R 35 Opatovice – Časy“ mezi obcí Rokytno a 

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. 

7)  Obecní zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného   

 břemene služebnosti a Smlouvu o právu provést stavbu- Rokytno  p.č.1113/4 – H =   

 rozšíření  kNN. Jedná se o smlouvu s ČEZ Distribuce, a.s. a Obcí Rokytno. 

8)  Obecní zastupitelstvo souhlasí se zřízením sjezdu na pozemek p.č. 44/9 z pozemku p.č. 36/17     

  a s trvalým souhlasem příjezdu přes pozemek p.č. 36/20 vše v k.ú. Bohumileč  pro pana Z 

9)   Obecní zastupitelstvo souhlasí se smlouvou o právu provést stavbu –        

                domovní přípojka plynu pro dům pana N   č.p. 14 v Rokytně na pozemku             

                p.č. 1123/15 v k.ú. Rokytno. 

10)  Obecní zastupitelstvo mění znění usnesení 7/4/2015 takto: 

         Obecní zastupitelstvo schvaluje dodatečné úpravy na akci  ,,Dům s pečovatelskými byty -   

         Rokytno“ ve výši 81 960,50 Kč. s DPH. 

11)   Obecní zastupitelstvo bere na vědomí upozornění JT na sekání rákosů a žádá nás, o  zachování   

          porostů rákosů, které skýtají bezpečí, hnízdění, stín, zadržení vody a estetiku   krajiny.   

 

                                                                  

                                                                                                                     

 

                                                                                       

                                                                   


