
Výpis z usnesení
21. veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Rohozná, konané 10.06.2021

Zastupitelstvo schvaluje:
1. závěrečný účet obce za rok 2021 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce,

s výrokem bez výhrad, dle předloženého návrhu, příloha č. 2;
2. účetní závěrku obce za rok 2021 dle předloženého návrhu, příloha č. 3;
3. inventarizační zprávu za rok 2021, příloha č. 4;
4. převod nevyčerpaného příspěvku do rezervního fondu a výsledky hospodaření MŠ 

Rohozná, příspěvkové organizace, za rok 2021, příloha č. 5; ;
5. smlouvu o poskytnutí dotace pro SK Rohozná, z.s. z rozpočtu obce dle předloženého 

návrhu, příloha č.10; 
6. smlouvu o poskytnutí dotace pro SDH Rohozná, z rozpočtu obce dle předloženého 

návrhu, příloha č.11;
7. smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje pro jednotky SDH obce 

na rok 2022, příloha č. 12; 
8. smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, příloha č. 13; 
9. smlouvu o prodeji pozemku par.č. 111/1, 1898/49, 107/1, příloha č.14;
10.smlouvu o prodeji parcely 1903/19 oddělené geometrickým zaměřením z par.č. 

1903/1, příloha č. 15; 
11.plán financování obnovy vodovodu dle předloženého návrhu, příloha č. 16; 

 
Zastupitelstvo bere na vědomí:

12. změny rozpisu rozpočtu č. 1 provedené místostarostou, příloha č.6;
13. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 bez výhrad,příloha č. 7;
14. závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Svazek obcí AZASS za rok 2021, příloha 

č.8; 
15. závěrečný účet svazku obcí Mikroregion Poličsko za rok 2021 bez výhrad, příloha č. 

9;
16. žádost manželů Fialových o odkup stavebního pozemku v obci;
17. žádost manželů Liznových o odkup pozemku 1448/11; 
18. žádost manželů Vendolských o pronájem části pozemku 1903/1, bude projednáno na 

příštím zasedání; 
19. žádost p. Chalupníkové o odkup pozemeku par. č. 397/3, bude projednáno na příštím 

zasedání; 

Zastupitelstvo stanovuje:
20. pro volební období 2022-2026 11 členů zastupitelstva, volených v jednom volebním 

okrsku; 

Zastupitelstvo zamítá:
21. žádost Linky bezpečí o finanční příspěvek;
22. nabídku o spolupráci při provozování pobočky Pošta Partner. 

Zastupitelstvo dává k dispozici:
23. k pronájmu část pozemku 1894/1 v blízkosti č.p. 388 o výměře 35m2. 

Zapsala: Jitka Luňáčková
Ověřili:  Jiří Hromádka

   Radovan Pokorný
Místostarosta: Rostislav Hakl
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