
Usnesení obecního zastupitelstva obce Rokytno č. 3/2014 

ze dne 18.6. 2014 
 

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

 

2, Obecní zastupitelstvo  schvaluje: 

      „Rozpočtovou změnu č. 3/2014 k  18.6 . 2014“  

       Příjmy celkem: 36.000,- Kč   Výdaje celkem: 978.100,- Kč    

       Saldo hospodaření -                  942.100,-  Kč      

         Financování – splátka půjčky 100.200,- Kč 

        zapojení přebytku –               1.042.300,- Kč    

 

3, Obecní zastupitelstvo  schvaluje prodej stavebního pozemku  parc.čísla 300 o výměře 8 m2 v k.ú.   

    Rokytno   paní M T  za cenu 35,- Kč/m2.  

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

                     Vyvěšeno 26.5.2014   ,         Sejmuto 17.6.2014.   

 

4,  Obecní zastupitelstvo  schvaluje Nařízení obce Rokytno č.1/2014 , kterým se vydává „Tržní řád“. 

 

5,   Obecní zastupitelstvo: 

  a, stanoví v souladu se zákonem 128/2000 Sb. v platném znění počet členů obecního   

      zastupitelstva pro volební období 2014 – 2018 na maximální počet tj. 15 členů .  

   b, stanoví pro volební období 2014 – 2018 funkci starosty jako  uvolněnou. 

 

6, Obecní zastupitelstvo  schvaluje vypsání výběrového řízení na : 

    A, Dětské hřiště Rokytno – obeslány tři firmy 

    B, Dům s pečovatelskými byty – Rokytno – uveřejněno na internetu „Profil zadavatele“ 

 

7, Obecní zastupitelstvo  schvaluje půjčku ve výši 50.000,- Kč   z   „ Fondu oprav a modernizace  

       bytového fondu“ dle vyhlášky 1/2010  pro paní AV na dům čp.130 Rokytno.  

 

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

   2011696/VB1 , Drahoš-Obec Rokytno-knn  na pozemky parcelních   čísel   1076/3,  1076/5 a  

   1076/3 (PK) vše k.ú. Rokytno,  pro   společnost  ČEZ      Distribuce,a.s. se sídlem Děčín IV-  

    Podmokly, Teplická  874/8,  IČ:24729035 

 

9, Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o poskytnutí sbírky“ mezi obcí Rokytno a panem    

    Václavem Blažkem bytem Rokytno čp. 86. Pověřuje radu obce doplněním textu v bodu IV výše    

     zmíněné smlouvy. 

 

10, Obecní zastupitelstvo schvaluje změnu podmínek čerpání úvěru a pověřuje starostu obce   

      k podpisu Dodatku smlouvy o úvěru č.0394583439 ze dne 4.12.2013. 

 

 

 

 


