
 

Usnesení obecního zastupitelstva obce Rokytno č. 5//2011 

ze dne 2.11. 2011 
 

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

2,  Obecní zastupitelstvo  schvaluje: 

      „Rozpočtovou změnu č.5/2011 k 2.11. 2011“  

       Příjmy celkem: 87.000,- Kč   Výdaje celkem: 87.000,- Kč  

3, Obecní zastupitelstvo ruší  bod č.9 usnesení ze dne 17.6.2010 ( prodej pozemku č.240/14 v k.ú.     

    Bohumileč    panu M a schvaluje prodej pozemku č.240/14   v k.ú.   Bohumileč    panu Ba paní B, 

za  cenu 100,-  Kč/m
2
.  

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

             Vyvěšeno 31.5.2010          Sejmuto: 15.6.2010   

4, Obecní zastupitelstvo  schvaluje geometrický plán, který dělí  pozemek parc.čísla 1076/3 v k.ú.  

     Rokytno  (Drahoš)  a souhlasí se zveřejněním nabídky na prodej pozemků parc.čísel   

     1076/6,1076/7,1076/8,1076/9.          

5, Obecní zastupitelstvo:  

a)           nedoporučuje zapracovat do nového územního plánu poţadavek dle  

    ţádosti firmy SOREAL s.r.o.   a zahrnout pozemky parcelních čísel  (PK) 440/1, 441/1, 442, 443,  

    449/1, 449/2 , 453/1 v k.ú. Rokytno do územního plánu pro    jako logistické centrum. 

    Pozemky parc.čísel 441/7, 441/8, 453/2(lesy), 515/4(cesta les),  dále pozemky parc. čísel  958,   

    960/1, 960/3 a pozemky   parc.  čísel vedených ve  zjednodušené evidenci (PK) 960/1, 960/2   

     vzhledem ke svému umístění  a   charakteru nemůţou být   navrţeny v územním plánu obce pro   

     podnikání ani jako skladovací.  Zůstanou nadále jako   neurbanizované území . 

 

b, posoudilo poţadavky na pořízení ÚP Rokytno a rozhodlo jejich zapracování do nového ÚP dle   

     přílohy č.1 

6,   a, Obecní zastupitelstvo  vyjadřuje souhlas se zápisem z dílčího přezkoumání  hospodaření   

            obce Rokytno  za     rok 2011 a to bez výhrad.   

       b,  Obecní zastupitelstvo  vyjadřuje souhlas se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření   

             svazku obcí Rokytno - Chvojenec za rok  2011 a   to bez  výhrad.   

7, Obecní zastupitelstvo bere na vědomí „Zprávu o výsledku kontroly hospodaření Základní školy a    

    mateřské školy Rokytno, okres Pardubice a vyjadřuje souhlas roční účetní závěrkou   

    s VÝHRADOU. Nedostatky zjištěné  výše uvedenou kontrolou budou odstraněny do 31.12.2011.       

8,   Obecní zastupitelstvo  schvaluje nákup ocelokolny na st.p.č 184 v k.ú. Rokytno za cenu  , která   

       je v moţnostech rozpočtu obce tj. 400.000,- Kč 

9, Obecní zastupitelstvo  bere na vědomí návrh řešení křiţovatky u čp.4 .   
 

10,   Obecní zastupitelstvo  bere na vědomí postup projednávání reinvestování úvěru od Komerční  

       banky a.s. 

11, Obecní zastupitelstvo  schvaluje  uzavření „Smlouvy  o zřízení věcného   břemene č.IV-  

     12- 2009500/VB/1“  na pozemky parcelních   čísel  366/11   v k.ú.Bohumileč  pro    

      společnost  ČEZ  Distribuce,a.s. IČ:24729035 (přípojka nn MUDr. Hubač) 

12, Obecní zastupitelstvo  schvaluje  uzavření „Smlouvy  o zřízení věcného   břemene č.IV-  

     12- 2003034/VB/2“  na pozemky parcelních   čísel  329/13 a 439/15   v k.ú.Bohumileč  pro    

      společnost  ČEZ  Distribuce,a.s. IČ:24729035 (přípojka nn Štěpničková) 

 
 

               Josef Kubizňák                                                                                Jiří Trnka                          
                       starosta                                                                                                        místostarosta 

 


