
Výpis z usnesení
16. veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Rohozná, konané 28.5.2021

Zastupitelstvo schvaluje:

1. volbu dalšího místostarosty veřejným hlasováním
2. do funkce neuvolněného místostarosty s pověřením zastupování starosty v době jeho 

nepřítomnosti člena zastupitelstva.
Výše odměny je stanovena v maximální výši pro danou funkci.

3. závěrečný účet obce za rok 2020 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce,
s výrokem bez výhrad, příloha č.2

4. účetní závěrku obce za rok 2020, příloha č.3
5. inventarizační zprávu za rok 2020, příloha č.4
6. výsledky hospodaření PO za rok 2020, příloha č.5
7. podpořit žádost o změnu spojů autobusů z Bystrého do Svojanova
8. žádost o poskytnutí individuální dotace pro Domov Bystré ve výši 153 339,- Kč a 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace, dle předloženého návrhu, příloha č.7
9. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro SK Rohozná ve výši 20 000,- Kč, dle 

předloženého návrhu, příloha č.8

Zastupitelstvo bere na vědomí:

10. rozpočtové opatření č.1 provedené starostou a změny rozpisu rozpočtu č.1 a 2 
provedené starostou a místostarostou, příloha č.6

11. žádost o prodej parcel par.č.1672/3 a 1672/1

Zastupitelstvo dává k dispozici:

12. k prodeji, část parcel pod stavbou če.6 v Manově Lhotě, nutno geometricky zaměřit
13. k prodeji, zaplocenou část parcely par.č.1903/1 u čp.34, nutno geometricky zaměřit
14. k prodeji, zaplocené části parcel par.č.243 a par.č.241/1 u čp.224, nutno geometricky 

zaměřit
15. k pronájmu, část parcely par.č.1903/1 u čp.223 cca 80 m2

16. k pronájmu, část parcely par.č.14/5 u čp.391 cca 2 m2

Zastupitelstvo zamítá:

17. žádost o zřízení věcného břemene na parcelách par.č.1907/1, 1788 
a 1680/2

18. žádost o prodej části parcely par.č.1448/13
19. žádost Linky bezpečí o finanční příspěvek

Zapsala: 

Ověřili: 

Místostarosta: Radek Kříž 

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. 


