
Výpis z usnesení.

3. veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Rohozná, konané dne 22. 2. 2019

Zastupitelstvo schvaluje:
1.   rozpočet obce na rok 2019,  příloha č. 3
2.   vytvoření 6-ti sezónních pracovních míst pro údržbu zeleně a obecního majetku a vytvoření
      jednoho pracovního místa, administrativní pracovník na Oú, od května do prosince. 
3.   závazné ukazatele pro čerpání příspěvku PO,  příloha č. 4
4.   žádost SK Rohozná o finanční příspěvek ve výši 20 000,-Kč
5.   žádost o finanční příspěvek střediska sociálních služeb Salvia ve výši 7 000,-Kč
6.   žádost SDH Rohozná o finanční příspěvek ve výši 20 000,-Kč
7.   cenu za věcné břemeno a uložení inženýrských sítí nadzemních i podzemních, ve výši 3 000,-Kč
      za administraci a 150,-Kč/bm sítí.

Zamítá:
8.   opakovanou žádost  o odprodej pozemků par. č. 143/8 a 139/2
9.   žádost o odprodej části parcely par. č. 1903/1
10. žádost o odprodej pozemků par. č.  1942 a 328
11. žádost Zelené Vendolí o finanční příspěvek
12. žádost Charity Polička o finanční příspěvek

Bere na vědomí:
13.  rozpočtová opatření  13 a14 a změny rozpisu rozpočtu 10 a 11, příloha č. 2
14.  žádost MS Rohozná, pro další jednání doloží žadatel skutečné geometrické zaměření hranic
       pozemků 365/1 a 1864/1
15.  navýšení členských příspěvků MAS na 7,-Kč/obyv. na rok.

Dává k dispozici:
16.  k pronájmu, prodeji nebo ke směně část pozemku par. č. 372/3
17.  k prodeji část parcely  par. č. 1903/1 a to pouze pod zastavěnou nemovitostí č. p. 108. Ostatní
       část užívané parcely par. č. 1903/1 k pronájmu, nutné posunutí stávajícího oplocení u    
       komunikace.
18.   k prodeji část parcely  par. č. 432/1
19.   k pronájmu pozemky par. č.  1942 a 328
        Vše v Obci Rohozná a k. ú. Rohozná u Poličky. Pozemky určené k prodeji nebo ke směně je 
        nutné geometricky zaměřit. 

Zapsala: 

Ověřili: 

Vladimír Židek
starosta
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