
Výpis z usnesení obecního zastupitelstva obce Rokytno č. 7/2014 

ze dne 18.12.2014 

 

1, Obecní zastupitelstvo schvaluje program zasedání. 

 

2. Obecní zastupitelstvo volí návrhovou komisi : Jiří Fousek, Aleš Leder, Roman Izák 

 a ověřovatele zápisu: Jiří Malík, Marta Hubačová 

 

3. Obecní zastupitelstvo schvaluje dodatek k veřejnoprávní smlouvě s městem Sezemice 

 

4. Obecní zastupitelstvo bere na  vědomí rezignaci člena zastupitelstva obce Jiřího Trnky a bude nahrazen 

náhradníkem Milanem Kamenickým.   

 

5. Obecní zastupitelstvo bere na  vědomí jednání rady za poslední období.    

 

6.  Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

            „„RRoozzppooččttoovvoouu  zzmměěnnuu  čč..  66//22001144  kk  1188..1122..22001144    

       Příjmy celkem: 30.000,- Kč  

       Výdaje celkem: 30.000,- Kč    

       Financování 0,- Kč 

DDáállee  oobbeeccnníí  zzaassttuuppiitteellssttvvoo  ppoovvěěřřuujjee    úúččeettnníí  oobbccee  RRookkyyttnnoo  ppaanníí  MMaarrcceelluu  KKaammeenniicckkoouu    pprroovveeddeenníímm    ppřřííppaaddnnéé  

rroozzppooččttoovvéé  zzmměěnnyy    vv    zzáávviisslloossttii  nnaa  ppřřiijjaattýýcchh  ddoottaaccíícchh,,  ddaarreecchh  aa        ddaaňňoovvýýcchh    vvýýnnoosseecchh    ddoo  3311..1122..22001144  

  

77  ,,  OObbeeccnníí  zzaassttuuppiitteellssttvvoo    sscchhvvaalluujjee  rroozzppooččeett    nnaa  rrookk  22001155::  

  AA,,ZZáávvaazznnéé  uukkaazzaatteellee  

    PPřřííjjmmyy  cceellkkeemm::                          1100..771100..116633,,--  KKčč            

    VVýýddaajjee  cceellkkeemm::                              99..443322..776633,,--  KKčč            

    SSaallddoo  hhoossppooddaařřeenníí::              11..227777..440000,,--  KKčč  

    FFiinnaannccoovváánníí::                                    11..227777..440000,,--  KKčč  

    RRoozzppiiss  ffiinnaannccoovváánníí::        

    Splátky půjček     1.277.400,- Kč 

 

B, Příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní    

   škola a mateřská škola Rokytno, okres Pardubice    954.670,- Kč 

 

 

C, Dotace pro 

 HC Rokytno               35.000 Kč 

 FC DIKO  Rokytno         12.000 Kč 

 Mysliveckého sdružení„Smrčiny“Rokytno  15.000 Kč                               

 SDH Rokytno              40.000,- Kč 

 

8,  Obecní zastupitelstvo  schvaluje rozpočtový  výhled na roky  2016, 2017, 2018. 

 

9,  Obecní zastupitelstvo   schvaluje   odpisový plán na rok 2015 dle přílohy . 

 

1100,,      OObbeeccnníí  zzaassttuuppiitteellssttvvoo    sscchhvvaalluujjee  ppooppllaatteekk  zzaa    pprroovvoozz  ssyyssttéémmuu  sshhrroommaažžďďoovváánníí,,  ssbběěrruu,,  ppřřeepprraavvyy,,      

  ttřříídděěnníí  vvyyuužžíívváánníí  aa  ooddssttrraaňňoovváánníí  kkoommuunnáállnnííhhoo    ooddppaadduu..  NNaa  zzáákkllaadděě  ppřřeeddlloožžeennýýcchh  vvýýppooččttůů  jjee  

  ssttaannoovveenn  oodd  11..11..22001155    vvee      vvýýššii    445500,,--  KKčč  nnaa        oossoobbuu//rrookk..  

 

11, Zastupitelstvo mění usnesení číslo 6/2014/13 ze dne 20.11.2014 Nové znění : 

  Zastupitelstvo obce Rokytno, v souladu s § 6 odst. 5 písm. f) zákona. 183/2006 Sb., stavebního zákona, 

schvaluje zastupitele Jiřího Fouska a Markétu Nikolínkovou,  jako určené zastupitele, kteří  budou spolupracovat 

s pořizovatelem územního plánu Rokytno.  Jiří Fousek je určenou osobou, k podepisování dokumentů u 

pořizovatele územního plánu. 

 

12 .Obecní zastupitelstvo   schvaluje prodej pozemku  parc.čísla 127/109 a 127/113 v k.ú.Rokytno  o  výměře 

543 m2 KK a MK. Cena je 100 Kč za m2  za nezaplocenou část a  35 Kč za m2 za zaplocenou část . 

Obecní zastupitelstvo   schvaluje prodej pozemku  parc.čísla 127/110 v k.ú.Rokytno   oo    vvýýmměěřřee  8877  mm22    JJRR  aa  JJRR  

zzaa  110000,,--  KKčč  zzaa    mm22  zzaa    nneezzaapplloocceennoouu  ččáásstt  aa  zzaa  3355  KKčč  zzaa  mm22  zzaa  zzaapplloocceennoouu  ččáásstt..  



  ŽŽááddoosstt  ssppllňňuujjee      ppooddmmíínnkkyy  §§  3399  zzáákkoonnaa  112288//22000000    SSbb..  vv  ppllaattnnéémm  zznněěnníí..    

 Vyvěšeno 2.12.2014          Sejmuto: 19.12.2014 

 

1133,,      OObbeeccnníí  zzaassttuuppiitteellssttvvoo    ppoovvěěřřuujjee  ssttaarroossttkkuu  PPeettrruu  VVrrbbaattoovvoouu  jjeeddnnáánníímm  ss  mmaajjiitteellyy  ssoouusseeddnníícchh  nneemmoovviittoossttíí  

oohhlleeddnněě  uuvvoollnněěnníí  zzaapplloocceennýýcchh  oobbeeccnníícchh  ppoozzeemmkkůů  zz  ddůůvvoodduu  pprrooddeejjee  ppoozzeemmkkuu  pp..pp..čč..  11112233//7788  vv  kk..úú  RRookkyyttnnoo  aa  

zzaajjiiššttěěnníí  ppřřííssttuuppoovvéé  cceessttyy  kk  ttoommuuttoo  ppoozzeemmkkuu..  PPoo  ppřřeeddeeššlléé  ddoohhoodděě  ss  bbýývvaallýýmm  ssttaarroossttoouu  ppaanneemm  JJoosseeffeemm  

KKuubbiizzňňáákkeemm  ssee  bbuuddee  oobbeecc  ffiinnaannččnněě  ssppoolluuppooddíílleett  nnaa  zzppeevvnněěnníí  ppřřííssttuuppoovvéé  cceessttyy..      

OObbeeccnníí  zzaassttuuppiitteellssttvvoo    sscchhvváálliilloo  ssppoolluuppooddíílleenníí  vvee  vvýýššii  5500  %%  ,,  mmaaxxiimmáállnníí  ččáássttkkoouu  3300000000,,--  KKčč..  

  

14,  Obecní zastupitelstvo   volí třetího člena kontrolního výboru: Václava Blažka 

 

    Obecní zastupitelstvo    pověřuje kontrolní  výbor kontrolou hospodaření PO Základní a mateřská škola 

Rokytno , okres Pardubice za rok 2014 a kontrolou příjemců příspěvků na činnost poskytnutých v roce 2014 

 

15.  Obecní zastupitelstvo schvaluje zadání vypracování studie nástavby domu č. 146 za cenu 22.400 Kč  

 

16. Obecní zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti obce Rokytno o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického 

kraje na požární techniku a věcné prostředky  pro JPO V. 

 

17.  Obecní zastupitelstvo     souhlasí s poptávkou  na konvektomat a kotel do školní kuchyně a pověřuje radu 

výběrem nejvhodnější nabídky 

 

18. Obecní zastupitelstvo    bere na vědomí zprávu o pravidelné revizi hromosvodů na budově ZŠ a MŠ Rokytno   

a  souhlasí s nezbytnou opravou. 

 

19.  Obecní zastupitelstvo    souhlasí s poptávkou  na zabezpečení domu čp. 146 a pověřuje radu výběrem 

nejvhodnější nabídky 

 

20.  Obecní zastupitelstvo    souhlasí s dotací ve výši 1000 Kč na kulturně – sportovní akci v Drahoši , konanou 

27.12.2014. 

 

21.  Obecní zastupitelstvo  bere na vědomí , že paní Marta Hubačová bude zajišťovat výročí v Bohumilči. 

 

 


