
    Výpis z usnesení  ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 04/2015                                             

konaného dne 28. 5. 2015  

                1)  Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání. 

                2)  Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu H. Procházkovou a V. Blažka.      

        3)  Obecní zastupitelstvo bere na vědomí jednání rady za poslední období. Jedná se o jednání              

                     ze dne 14.5.2015.  

                4)   A) Obecní zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku obce Rokytno sestavenou k 31.12.2014      

                           dle protokolu o schvalování účetní závěrky za rok 2014, který  je přílohou tohoto                                              

                           usnesení.                          

                      B) Obecní zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce sestavený  k 31.12.2014  

          k 31.12.2015 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce bez výhrad.                       

          5) Zastupitelstvo obce Rokytno schvaluje podepsání smlouvy  ,,Smlouva o   

               poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova“ s Pardubickým krajem. Dotace ve výši       

              100 000,-Kč. 

  6) Zastupitelstvo obce Rokytno schvaluje zástavu pozemku parc. č. 46/1    

      s budovou č.p. 48 v k. ú. Rokytno dle smlouvy  ,,Smlouva o zřízení zástavního práva    

      k nemovitostem“ s Českou republikou – Ministerstvo pro místní rozvoj. 

                 7) Obecní zastupitelstvo schvaluje vícepráce na akci  ,,Dům pro seniory –    

      Rokytno“ ve výši 81 960,50 Kč. s DPH. 

                 8) Obecní zastupitelstvo schvaluje - Rozpočtové opatření č. 3/2015 k 28.5.2015 

      Příjmy celkem: 779 270,-Kč. 

      Výdaje celkem: 779 270,-Kč. 

      Financování: 0,-Kč. 

  9) Obecní zastupitelstvo bere  na vědomí úpravy jednacího řádu  a doporučuje je na další   

      jednání obecního zastupitelstva.  

 10) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí schválení dotace pro Svazek obcí    

       Loučná na Informační kamerový systém v obcích. Dotace je ve výši 300 000 Kč -70%,    

       minimální celkové výdaje 428 000 Kč tj.1 obec min. celkové náklady 53 600 Kč (dotace   

      37 500Kč – 70%). Umístění kamer v obci bude projednáváno na příštím zastupitelstvu. 

11) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí akci,,Zpevnění plochy mezi č.p.8 a č.p.   

       146“. 

12) Obecní zastupitelstvo schvaluje zadání projektové dokumentace na střechu a okna na     

       dům č.p. 146. Půdní prostory budou připraveny pro případnou vestavbu dle vypracované   

       studie – půdorys přístavby  var.E. 

13) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí možnost finanční spoluúčasti  při budování nové   

       kanalizační přípojky k tlakové kanalizaci, k nově budovaným rodinným domkům.     

                     Doporučeno  zastupiteli, k dalšímu jednání obecního zastupitelstva.           

              14) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí informaci o stavu a plánu zpevnění    

                     plochy, oplocení skládky větví v Bohumilči a v Rokytně.                       

15) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí anketu v Rokytenských novinách,     

       ohledně poledního zvonění v našich obcích. 

              16) Obecní zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného         

       břemene služebnosti a Smlouvu o právu provést stavbu- Rokytno ,Vápeník -přípojka.     

      Jedná se o smlouvu s ČEZ Distribuce, a.s. a Obcí Rokytno. 



17) Obecní  zastupitelstvo  bere na vědomí připomínku obyvatel obce Rokytno ohledně   

       ohňostrojů  během roku. Doporučeno zastupiteli, k dalšímu jednání obecního    

       zastupitelstva. 

18) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí stav vody v rokytenském rybníku a špatný přítok    

       vody do rybníka. 

19) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí opravu zvoničky svépomocí, pomocí veřejné sbírky.   

       Restaurování ,, Kříže s figurou ukřižovaného krista“ v obci Rokytno provedeme pomocí    

       vypsání dotačního titulu MMR-POV-DT4 na opravu drobných památek v obcích. 

20) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí provedení revize na dětském  hřišti  v Bohumilči. 

21) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí žádost občanů ohledně pálení čarodějnic.  

       Doporučeno zastupiteli, k dalšímu jednání obecního zastupitelstva. 

22) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí informaci z Krajského úřadu Pardubického kraje,  

      odbor životního prostředí o výskytu zvláště chráněného druhu - chrousta mlynaříka na   

      pozemku 412/9 v k.ú. Bohumileč.  


