
Výpis usnesení zastupitelstva obce Rokytno 11/2015 

1) Zastupitelstvo obce Rokytno schvaluje program zasedání. 

 

2) Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu pí. H. Zbudilovou a p. A. Ledera. 

 

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

dne 10. 12. 2015. 

 

4) Obecní zastupitelstvo schvaluje „Rozpočtové opatření“ č.7/2015 k 17. 12. 2015.     

    Příjmy celkem:        26 250,-Kč. 

    Výdaje celkem:       26 250,-Kč. 

    Financování:            0,-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 31.12.2015. 

 

5) Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce Rokytno na rok 2016. 

A. Závazné ukazatele 

Příjmy celkem:          13.606.100,-Kč 

Výdaje celkem:         12.328.700,-Kč  

Saldo hospodaření:    1.277.400,-Kč 

Financování:                1.277.400, Kč 

Rozpis financování 

                           Splátky půjček:  1.277.400,-Kč 

B. Příspěvek pro příspěvkovou organizaci 

                           Základní a mateřská škola Rokytno, okres Pardubice:   800.000,-Kč 

 

6)   Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu finančního výboru, kontrolního výboru a   

kulturní komise za rok 2015. 

 

7)   Obecní zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 1/2015, o  Stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  komunálních odpadů na 

území obce Rokytno, včetně systému nakládání se stavebním  odpadem. 

 

8)   Obecní zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 2/2015, o Místním poplatku za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování 

komunálního odpadu. Na základě předložených výpočtů je poplatek stanoven od 1.1.2016 

ve výši 550,-Kč na osobu/rok. 

 

9)   Obecní zastupitelstvo bere na vědomí jednání Rady obce Rokytno, ohledně   

výše nájmu v administrativní budově. 

 

10) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí jednání Rady obce Rokytno, ohledně pronajímaných 

obecních pozemků - Smlouvy o výpůjčce. 



11)  Obecní zastupitelstvo schvaluje pronájem domu Bohumileč č.p.50 – hospoda. Nový nájemce    

 je p. Martin Touš. 

 

12) Obecní zastupitelstvo schvaluje měsíční odměny neuvolněným zastupitelům od 1.1.2016 ve 

výši:                                                     Zastupitel:                                   390,-Kč 

                                                                    Předseda finančního výboru:   910,-Kč 

                                                                    Předseda kontrolního výboru: 450,-Kč 

                                                                    Předseda kulturní komise:        910,-Kč   

                                                                    Člen rady:                                   1100,-Kč 

                                                                    Místostarosta:                           9040,-Kč 

       Odměna neuvolněného člena zastupitelstva se za jednotlivé funkce sčítá. 

 

13) Obecní zastupitelstvo schvaluje termíny jednání rady a zastupitelstva v roce 2016.                 

                    Rada:              14.1., 11.2., 10.3., 14.4., 12.5, 9.6., 8.9., 6.10., 10.11., 8.12. 

                   Zastupitelstvo: 28.1., 25.2., 24.3., 28.4., 26.5., 23.6., 22.9., 20.10., 24.11., 15.12. 

  Rada obce Rokytno o velkých prázdninách (červenec, srpen), bude zasedat dle potřeby. 

 

14)  Obecní zastupitelstvo schvaluje plán financování obnovy vodovodů a kanalizací pro              

 rok 2016. 

 

15) Obecní zastupitelstvo schvaluje plán účetních odpisů  2015 - 2016. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


