
Výpis z  13. veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Rohozná, konané dne 6. 11. 2020

Zastupitelstvo schvaluje:   

1.  střednědobý rozpočtový výhled obce Rohozná na období 2021 - 2025, dle předloženého návrhu,
      příloha č. 3
2.  strategii rozvoje obce Rohozná na roky 2021 - 2022 dle předloženého návrhu, příloha č. 4
3.   plán inventur a zahájení inventarizačních prací za rok 2020, příloha č. 5
4.  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-
     2008417/SOBS VB/01, dle předloženého návrhu, příloha č. 6 
5.  smlouvu o smlouvě budoucí kupní číslo SoBp/5004/2020, dle předloženého návrhu, příloha č. 7
6.  smlouvu o dočasném užívání části pozemku, par. č. 1907/1, dle předloženého návrhu,
     příloha č. 8
7.   smlouvu o dočasném užívání části pozemku, par. č. 1903/1, dle předloženého návrhu,
      příloha č. 9
8.  vzájemnou kupní smlouvu na části pozemků u č. p. 155, dle předloženého návrhu, příloha č. 10
9. odkup pozemku od Sportovního klubu Rohozná, pro výstavbu víceúčelového hřiště dle
      vypracovaného GP v rozsahu do 800 m2 za cenu obvyklou. Koncept GP příloha č. 11
10. poskytnutí finančního daru na finanční ohodnocení zaměstnanců, pro pečovatelskou službu
     Domov Bystré, o.p.s., v  souvislosti se stíženou pracovní situací všech zaměstnanců, 
     při současné  Covidové epidemií  v  ČR, ve výši 20 000,- Kč.
     Zastupitelstvo obce vyslovuje poděkování všem zaměstnancům za jejich náročnou a obětavou    
     práci pro naše spoluobčany.
11. podání žádosti o dotaci na víceúčelové hřiště z MMR Čr, Program Podpora rozvoje regionů
     2019+ na rok 21, podprogram Podpora obnovy  a rozvoje venkova, DT 117d8210H Podpora 
     budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku,
     podání žádosti o dotaci na rekonstrukci sochy Sv. Jana Nepomuckého z Mze Čr,  z programu  
     Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků,  na rok 2021,
     podání  žádost o dotaci na rekonstrukci fasády kulturního domu z Programu obnovy venkova, 
     Pardubického kraje na rok 2021,
     a podání žádosti  na pořízení požární techniky a věcných prostředků požární ochrany na rok 
     2021, z dotačního programu Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Pardubického 
     kraje.
     Zastupitelstvo dále pověřuje starostu k podání těchto žádostí a k úkonům s tím souvisejícím, 
     vč. přijetí dotace a podpisu smlouvy o přidělení dotace, registrace akce, případně rozhodnutí 
     o poskytnutí  dotace.    

Zamítá:

12.  žádost pana  o odprodej parcely par. č. 1808/2
13.  jednat o návrhu člena zastupitelstva „na podání žádosti o dotaci pro hasiče a třeba na  veřejné
       hřiště“.



Bere na vědomí:

14.  rozpočtová opatření č. 4, 5, 6 a 7, provedené starostou a změny rozpisu rozpočtu č. 3, 4, 5 a 6,
       provedená starostou, příloha č. 2    
15.  žádost  o odprodej části parcely par. č. 1824/1, žadatel si zajistí na své
       náklady předběžné geometrické zaměření ohledně skutečného stavu, po té bude dále jednáno.
16.  opakovanou žádost, o odkup části parcely par. č. 1864/1, bylo již
       několikrát projednáváno a rozhodnuto o pronájmu, nadále o této žádosti již nebude jednáno. 

Dává k dispozici:

17.  k pronájmu parcelu:
       par. č. 1903/5 naproti  č. p. 210, část parcely par. č. 1898/9 u č. p. 206, část parcely par. 
      č. 1898/1 u č. p. 14 a byt v MŠ na č. p. 240.
18.  k prodeji:
       část parcely par. č. 305, pouze pod zastavěnou částí kolny u č. p. 206 , část parcely par. 
       č. 1798/2 a část parcely par. č. 1864/1 u č. p. 256 pouze zaplocenou část

Starosta: Vladimír Židek

Zapsala:

Ověřili: 

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.
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