
Usnesení obecního zastupitelstva obce Rokytno č. 4/2012 

ze dne 26.9. 2012 
 

 

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

 

2, Obecní zastupitelstvo  schvaluje: 

      „Rozpočtovou změnu č.4/2012 k  26.9 . 2012“  

       Příjmy celkem: 151.000,- Kč   Výdaje celkem: 151.000,- Kč  
 

3, Obecní zastupitelstvo  schvaluje prodej pozemku  parc.čísla 389/6 o výměře 20 m
2
 a pozemku    

     parc.čísla 1159/2 o výměře 50 m
2
 v k.ú. Rokytno panu  K za   cenu 35,- Kč/m

2
.  

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

         Vyvěšeno 1.8.2012          Sejmuto: 25.9.2012 

 

4, Obecní zastupitelstvo  schvaluje prodej pozemku  parc.čísla 412/15 o výměře 98 m
2
 , pozemku    

    parc.čísla 412/16 o výměře 51 m
2
 a pozemku  parc.čísla 412/17 o výměře 99 m

2
  v k.ú. Bohumileč    

    manželům  Š  za cenu 35,- Kč/m
2
.  

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

         Vyvěšeno 13.8.2012          Sejmuto: 25.9.2012 

 

5, Obecní zastupitelstvo neschvaluje oddělení části pozemku parc. čísla 34/10 v k.ú. Bohumileč o    

     výměře cca 350 m
2 

geometrickým plánem pro budoucí prodej paní M.  

  

 6, Obecní zastupitelstvo  schvaluje nákup  pozemků v k.ú. Rokytno, které vzniknou nově    

    zpracovaným geometrickým plánem (GP hradí obec Rokytno) od paní Š za cenu  35,- Kč/m
2
.  

  

 7,  Obecní zastupitelstvo bere na vědomí výsledky výběrového řízení „Chodník u silnice II/298v obci   

      Rokytno. Hodnocení nabídek včetně pořadí nabídek: 

       Agrostav Pardubice a.s. – druhé výsledné pořadí 

       K+N stavební společnost s.r.o – první výsledné pořadí 

       Stavební firma Ječmínek spol. s.r.o – čtvrté výsledné pořadí 

       BW –Stavitelství , s.r.o – třetí výsledné pořadí 

 

8, Obecní zastupitelstvo  schvaluje  dotaci ve výši 17.000,- Kč  na plaveckou výuku a ekologickou   

     výuku žáků Zakladní  školy v Rokytně .  

 

9, Obecní zastupitelstvo  schvaluje    změnu katastrální hranice dle předložených návrhů v souvislosti    

    s komplexními   pozemkovými úpravami prováděnými v  k.ú. Chvojenec. 

 

10. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí informaci o průběhu příprav na volby do „Zastupitelstva   

        Pardubického kraje“. 

 

 11, Obecní zastupitelstvo bere na vědomí PROTOKOL o výsledku veřejnoprávní kontroly   

        kontrolního výboru obce Rokytno ze dne 19.9.2012 o kontrole hospodaření Základní školy a  

        Mateřské  školy Rokytno, okres Pardubice . 

 
 


