
 

Usnesení obecního zastupitelstva obce Rokytno č. 4/2013 

ze dne 24.9. 2013 
1, Obecní zastupitelstvo  bere na vědomí jednání rady za poslední období.    

2, Obecní zastupitelstvo  schvaluje: 

      „Rozpočtovou změnu č. 4/2013 k  24.9 . 2013“  

       Příjmy celkem: 393.000,- Kč   Výdaje celkem: 642.000,- Kč  

        Financování 249.500,- Kč 

 

3, Obecní zastupitelstvo deleguje na mimořádnou valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace 

Pardubice, a.s. se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, Teplého 2014 , PSČ 530 02 Pardubice, 

IČ 60108631 konanou dne 1.11.2013 starostu obce Rokytno pana Josefa Kubizňáka  . V případě 

nepřítomnosti starosty bude obec zastupovat na valné hromadě výše uvedené společnosti 

místostarosta pan Jiří Trnka. 

 

4,  Obecní zastupitelstvo mění usnesení č.3/2013 odstavec 8 a to takto:  schvaluje prodej st.pozemku    

     parc.čísla 271   v k.ú. Rokytno pro  Myslivecké sdružení SMRČINY Rokytno, IČO- 464 92 399 za    

     cenu 35 Kč/m
2
.   .  

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

         Vyvěšeno 10.6.2013          Sejmuto: 26.6.2013  

 

5, Obecní zastupitelstvo  schvaluje prodej pozemku  parc.čísla 134/10 a 134/11 v k.ú.Rokytno dle    

   geometrického plánu č.559-13/2013  panu TT   .  

    Za 35,- Kč/m
2
.   

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

         Vyvěšeno 21.8.2013          Sejmuto: 23.9.2013 

 

6,  Obecní zastupitelstvo  schvaluje prodej pozemku  parc.čísla 134/12 a 134/13  v k.ú.Rokytno dle    

   geometrického plánu č.559-13/2013  paní MT. Za 35,- Kč/m
2
.   

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

         Vyvěšeno 21.8.2013          Sejmuto: 23.9.2013 

 

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

     12- 2011257/VB1“  na pozemky parcelních   čísel  366/11, 780/12,780/23  v k.ú. Bohumileč  pro     

      společnost  ČEZ Distribuce,a.s. IČ:24729035 

 

8, Obecní zastupitelstvo  schvaluje  uzavření „Smlouvy  o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného    

     břemene č. IV- 12- 2011696/VB1“  na pozemky parcelních   čísel  1076/3  v k.ú. Rokytno  pro     

     společnost  ČEZ Distribuce,a.s. IČ:24729035 

 

9, Obecní zastupitelstvo bere na vědomí přípravu na výstavbu chodníků  od čp.106 po zastávku     

     autobusu „U lesa“. 

 

10, Obecní zastupitelstvo souhlasí: 

       A, se studií na „Pečovatelské byty Rokytno č.p. 48 

       B, s další etapou „Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení“. 

 

11, Obecní zastupitelstvo bere na vědomí informaci o návrhu na regeneraci školní zahrady. 

 

12, Obecní zastupitelstvo souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na rekonstrukci stávajícího   

      asfaltového hřiště v multifunkční sportoviště s umělým povrchem. 
 

                Josef Kubizňák                                                                                Jiří Trnka                          
                       starosta                                                                                                        místosta rosta 


