
 

Výpis usnesení obecního zastupitelstva obce Rokytno č. 3/2013 

ze dne 26.6. 2013 
1, Obecní zastupitelstvo  bere na vědomí jednání rady za poslední období.    

2, Obecní zastupitelstvo  schvaluje: 

      „Rozpočtovou změnu č. 3/2013 k  26.6 . 2013“  

       Příjmy celkem: 78.000,- Kč   Výdaje celkem: 973.000,- Kč  

         Financování 895.000,- Kč 

3, Obecní zastupitelstvo  schvaluje  uzavření  Smlouvy o zřízení věcného   břemene pro výstavbu 

„Liniové stavby Smrčinka“  dle Geometrického plánu 565-26/2013  v k.ú. Rokytno  pro společnost    

  Precioz –soft  s.r.o. .  

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

         Vyvěšeno 27.5.2013          Sejmuto: 25.6.2013 

4, Obecní zastupitelstvo  schvaluje prodej části  pozemku parc.čísla 1151(PK) o výměře 10 m
2
 dle 

geometrického   plánu č.556-10/2013  v  k.ú. Rokytno firmě Precioz-soft s.r.o. na výstavbu 

telekomunikačního stožáru  za  cenu   400,-  Kč/m
2
.   

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

         Vyvěšeno 27.5.2013          Sejmuto: 25.6.2013 

5, Obecní zastupitelstvo    schvaluje   „Směnnou smlouvu“ s S  dle Geometrického plánu 551-1/2013 a 

to směnu: části pozemku parcelního čísla 1151 (PK) o výměře 158 m
2 

ve vlastnictví obce Rokytno za 

část pozemku parcelního čísla 52 (PK) o výměře 157 m
2
 ve vlastnictví manželů S. 

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

             Vyvěšeno 27.5.2013          Sejmuto: 25.6.2013 

6, Obecní zastupitelstvo  schvaluje prodej pozemků  parc.čísel  1018, 1082, 1185 (orná půda) v k.ú.   

    Dražkov nad Labem   panu P K .  Za celkovou cenu  700.000,-  Kč při   

    jednorázové platbě při podpisu smlouvy.   

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

         Vyvěšeno 4.4.2013          Sejmuto: 23.4.2013 

7, Obecní zastupitelstvo  neschvaluje prodej pozemku  parc.čísla  1123/159 v k.ú.Rokytno  . Jedná se o   

    pozemek, na kterém je obecní studna a jediný možný přístup na pozemek parc.čísla 1123/78. 

8,  Obecní zastupitelstvo  neschvaluje prodej st.pozemku  parc.čísla 271   v k.ú. Rokytno pro    

      Myslivecké sdružení SMRČINY Rokytno.  

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

         Vyvěšeno 10.6.2013          Sejmuto: 26.6.2013  

9, Na základě výpovědi „Smlouvy o pronájmu obecní hospody v Bohumilči“ k 30.6.2013.Obecní     

   zastupitelstvo  schvaluje pronájem obecní hospody v Bohumilči na dobu neurčitou od 1.7.2013     

   paní ing. L C.   

10, Obecní zastupitelstvo  schvaluje  dotaci ve výši 10.000,- Kč  pro Oblastní charitu Pardubice,   

    středisko Holice . IČO – 464 92 160 

11, Obecní zastupitelstvo schvaluje zpracování projektové dokumentace na výstavbu chodníků   

      od čp.106 po zastávku autobusu „U lesa“. 

12, Obecní zastupitelstvo schvaluje zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci čp.48 

       pro vytvoření domu s pečovatelskou službou. 

13, Obecní zastupitelstvo souhlasí s pronájmem části budovy čp.146 pro slečnu P. V. za  

      účelem provozování kadeřnictví a pověřuje radu obce k dalšímu jednání. 
 

14, Obecní zastupitelstvo schvaluje nabídku firmy M. B. – Avantgarde na výměnu oken na  

      Základní škole a Mateřské škole, Rokytno za cenu 319.960,- Kč 

 

 

                Josef Kubizňák                                                                                Jiří Trnka                          
                       starosta                                                                                                        místostarosta  

 

 

 

 

 


