
 

Usnesení obecního zastupitelstva obce Rokytno č. 5/2013 

ze dne 20.11. 2013 
1, Obecní zastupitelstvo  bere na vědomí jednání rady za poslední období.    
 

2, Obecní zastupitelstvo  schvaluje: 

      „Rozpočtovou změnu č. 5/2013 k  20.11.  2013“  

       Příjmy celkem: 1.054.200,- Kč   Výdaje celkem: 1.166.200,- Kč  Financování 112.000,- Kč 
 

Dále obecní zastupitelstvo pověřuje  účetní obce Rokytno paní Marcelu Kamenickou  provedením  

případné rozpočtové změny  v  závislosti na přijatých dotacích , darech a    daňových  výnosech  do 

31.12.2013.  
 

3 , Obecní zastupitelstvo  schvaluje rozpočet  na rok 2014: 

 A,Závazné ukazatele  Příjmy celkem: 10.270.800,- Kč      

                                       Výdaje celkem: 9.433.800,- Kč      

           Saldo hospodaření:                       837.000,- Kč 

            Financování:                                 837.000,- Kč 

            Rozpis financování:    

            Splátka půjčky Č.S.a.s. -byty      190.000,- Kč 

            Splátka půjčky KB  kanalizace   647.000,- Kč 

B,Obecní zastupitelstvo  schvaluje rozpočtový výhled na roky  2015, 2016, 2017. 

C, Příspěvek pro příspěvkovou organizaci 

           Základní škola a mateřská škola Rokytno, okres Pardubice    790.000,- Kč 

D, Dotace pro – HC Rokytno                                                                     35.000,- Kč 

                           FC DIKO  Rokytno                                                          10.000,- Kč 

                           Mysliveckého sdružení „Smrčiny“ Rokytno                  15.000,- Kč 

                           SDH Rokytno                                                                    40.000,- Kč 

                           Bowling                                                                                5.000,- Kč 

 

4,  Obecní zastupitelstvo   schvaluje   odpisový plán na rok 2014 dle přílohy . 
 

5, Obecní zastupitelstvo schvaluje uzavření dodatku č.2 ke Smlouvě o úvěru ze dne 11.12.2008 mezi   

    obcí Rokytno IČ 00274178, a Komerční bankou a.s , IČ 45317054 . 

    Na  základě výše uvedeného dodatku se nahrazuje článek 5.1. Smlouvy takto.  

   Klient a Banka se  dohodli, že úroková sazba  bude činit 1,75 p.a. z jistiny Úvěru.  

  Článek 5.2.  se nahrazuje zněním : 

   Doba platnosti úrokové sazby počíná dnem 30.11.2013 a končí dnem 10.12.2018       
            

6,  Obecní zastupitelstvo schvaluje záměr pro  využití části bývalé hospody čp. 146. 

A. V severní části budovy bude vybudována ordinace praktického lékaře + sociální zařízení. 

B. Jižní část budovy bude sloužit jako výstavní plocha pro stálou expozici modelů autíček (cca 

4000 kusů) největší svého druhu v ČR.    
 

7,   Obecní zastupitelstvo  schvaluje poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,   

      třídění využívání a odstraňování komunálního odpadu. Na základě předložených výpočtů je   

      stanoven od 1.1.2014 ve   výši  450,- Kč na  osobu/rok. 

 

 8, Obecní zastupitelstvo  schvaluje  uzavření „Smlouvy  o zřízení věcného   břemene“  dle GP          

    220- 57/2013 na   pozemky parcelních   čísel  439/1, 439/14, 439/15  v k.ú. Bohumileč  pro    paní   

     Š, která vlastní dům čp.45 v Bohumilči. 
 

9, Obecní zastupitelstvo  schvaluje přijetí úvěru od České spořitelny a.s. ve výši 1.000.000,- Kč se   

   splatností 5 let  na dofinancování intenzifikace ČOV a jako zástavu použít pozemky ve vlastnictví  

   obce a to p.p.č 686/1, 689, 727/1 , vedených ve zjednodušené evidenci (PK) a  p.p.č 686/6 (KN).      
 

10, Obecní zastupitelstvo souhlasí s vypracováním znaleckého posudku na budovu čp.60 v Bohumilči   

     pro následný prodej. 
 

11, Obecní zastupitelstvo souhlasí s podpisem smlouvy na právní zastupování s JUDr. Jarmilou   

       Černou . 

12.Obecní zastupitelstvo schvaluje zadání zpracování návrhu obecního znaku 

 



13.Obecní zastupitelstvo schvaluje dotaci ve výši 5000,- Kč na rok 2013 pro Bowling Rokytno. 

 

                 


