
Výpis z usnesení.
 2. veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Rohozná, konaného dne 13. 12. 2018

Zastupitelstvo schvaluje:
1.   rozpočtové provizorium obce na rok 2019,  příloha č. 3
2.   střednědobý výhled obce na roky 2019 -2022,  příloha č. 4
3.   rozpočet Mateřské školy Rohozná na rok 2019, příloha č. 5
4.   podání žádostí o dotaci:
     na inženýrskou infrastrukturu u stadionu, z MMR ČR - Program podpora bydlení,     
     podprogram Technická infrastruktura, 
     na přístavbu sokolovny, z MMR ČR - Program Podpora rozvoje regionů 2019+, podprogram      
     Podpora obnovy a rozvoje venkova MMR ČR, Rekonstrukce a přestavba veřejných budov, 
     na dětské hřiště , z MMR ČR- Program Podpora rozvoje regionů 2019+, podprogram  Podpora      
    obnovy a rozvoje venkova - Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku 
    na pořízení požární techniky a věcných prostředků požární ochrany, z dotačního 
    programu Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Pardubického kraje.
    Pověřuje zároveň starostu k úkonům s tím souvisejícím, vč. podpisů smluv (rozhodnutí) o 
    případném přidělení, výše schválených žádostí o dotace.
5.  OZV č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
     využívání a odstraňování komunálních odpadů. Cena poplatku za komunální odpad 570,-Kč za     
     trvale přihlášenou osobu a nemovitost určenou k individuální rekreaci, příloha č. 7 

Revokuje: 
7. bod č. 5 ustavujícího zasedání,konaného dne 29. 10. 2018 v tomto znění:
    Návrh na zvolení výborů a komisí
    Finanční výbor – 5 členný
    Kontrolní výbor – 3 členný
    Kulturní komisi
   Finanční výbor
   Mgr. Radovan Pokorný – předseda finančního výboru
   Ing. Václav Gloser – člen finančního výboru
   Erika Zemanová – člen finančního výboru
   Jitka Radiměřská – člen finančního výboru
   Bc. Jiří Hromádka – člen finančního výboru
  
   Kontrolní výbor
   Karel Mitáš – předseda kontrolního výboru
   Libor Moravec – člen kontrolního výboru
   Bc. Michaela Báčová – člen kontrolního výboru
   Ostatní odsouhlasené návrhy v rámci bodu č. 5 ustavujícího zasedání zůstávají v platnosti, 

Nerevokuje 
8. bod č. 9 z ustavujícího zasedání, konaného dne 29. 10. 2018, v tomto znění:
   Různé:
   schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 
   č. IV-12-2017979/VB/ 1, Rohozná, parcela 365/1, spolek–knn
   Všechny odsouhlasené návrhy v rámci bodu č. 9 ustavujícího zasedání zůstávají v platnosti. 
   Příloha č. 6



Zamítá:
9.   žádost o odprodej pozemků par. č. 143/8 a 139/2

Bere na vědomí:
10.   rozpočtová opatření  10, 11 a  12 změny rozpisu rozpočtu 8 a 9, příloha č. 2
11.   žádost o koupi části pozemku par. č. 1903/1 u č.p. 108, bude projednáno na  nejbližším
        zasedání.
12.   žádost Mysliveckého spolku – Rohozná o odprodej obecního pozemku, par. č. 372/3, bude
        projednáno na  nejbližším zasedání.
13.  žádosti  o odkoupení pozemku a povolení k překopu pozemku par. č.
       238/1, nutné geometrické zaměření – dle předchozích jednání.
14.  neakceptaci návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
       umístění stavby, dle přílohy č. 6 ustanovujícího zasedání, společností ČEZ Distribuce, a. s.
15.  žádost  zástupce vlastníků parcely par. č. 315/2, ohledně neoprávněného užívání této parcely. 
       Jedná se o parcelu, na které stojí elektrorozvaděč pro vodojem a na kterém je uloženo vedení
        pro vodojem v Rohozné . Pověřuje starostu k jednání, ohledně podání návrhu vlastníkům ke 
        zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě k elektrorozvaděči a podzemnímu vedení.
16.   dílčí přezkoumání hospodaření obce za období 1. 1. 2018 – 5. 12. 2018. Výsledek kontroly
      „nebyly zjištěny nedostatky v hospodaření“,  příloha č. 9
17.   kompetenci starosty k provádění rozpočtových opatření, které byly schváleny na 12. zasedání
        dne 31. 10. 2008, kopie usnesení tvoří přílohu č. 10

Dává k dispozici:
18.  k pronájmu část. pozemku par. č. 190/1 u č. p. 382
19.  k pronájmu parcelu par. č. st. 488/2 a část parcel par. č. 299 a 301 u č. p. 153
20.  k prodeji část parcely par. č. 1907/1, spojnice rohů zastavěného domu č. E .11 v Manově Lhotě
       a rohů parcely par.  č. 249, studna vedle domu č. e. 11 musí zůstat na obecním pozemku,
21.  k prodeji nebo ke směně část parcely par. č. 144/1 u domu č. p. 102 pouze zaplocená část
       Vše v Obci Rohozná a k. ú. Rohozná u Poličky. Pozemky určené k prodeji nebo ke směně je 
       nutné geometricky zaměřit.

Vladimír Židek
starosta

Výpis z usnesení  ze zasedání Zastupitelstva Obce Rohozná zveřejňovaný dálkovým přístupem  obsahuje
text upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon 
neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text); originální text je k dispozici 
v kanceláři starosty.


