
Výpis z usnesení 
3. veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Rohozná, konané dne 03.03.2023 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
1. rozpočet obce dle ust. § 84 odst. 2 písm. b) zákona o obcích dle předloženého návrhu, 

příloha č. 2;  

2. finanční příspěvek pro Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú. ve výši 2000 Kč;  

3. individuální neinvestiční dotaci pro Domov Bystré ve výši 71 798 Kč formou 

veřejnoprávní smlouvy;  

4. Veřejnoprávní smlouvu pro Domov Bystré dle předloženého návrhu, příloha č. 4  

5. finanční příspěvek pro Oblastní charitu Polička ve výši 7000 Kč;  

6. finanční příspěvek pro SK Rohozná ve výši 30 000 Kč, formou veřejnoprávní 

smlouvy;  

7. finanční příspěvek pro SDH Rohozná ve výši 30 000 Kč formou veřejnoprávní 

smlouvy;  

8. finanční příspěvek pro Městskou knihovnu ve Svitavách ve výši 3 200 Kč; 

9. závazné ukazatele čerpání příspěvku příspěvkové organizace, příloha č. 5;  

10. vytvoření šesti pracovních míst pro sezonní pracovníky obce;  

  

 

Zastupitelstvo bere na vědomí: 

11. rozpočtové opatření č. 4 a změny rozpisu rozpočtu č. 9, 10 a 11 provedené starostou, 

příloha č. 3; 

12. žádost o pronájem pozemku parc. číslo 1925;  

13. žádost o změnu územního plánu;  

14. žádost o odkup části pozemku parc. číslo 1899 o výměře cca 60m2;  

15. žádost o souhlas s umístěním vodovodní přípojky, žádost bude projednána na příštím 

veřejném zasedání ZO; 

 

Zastupitelstvo dává k dispozici: 

16. k prodeji dle předloženého geometrického plánu část pozemku parc. číslo 1898/23 o 

výměře 8m2;  

17. k prodeji část pozemků parc. číslo 242/1 o výměře 29m2 a parc. číslo 241/5 o výměře 

47m2 

 

Zastupitelstvo zamítá: 

18. žádost o příspěvek Seniorcentrum města Svitavy;  

19. žádost o odkup pozemku parc. č. 436/2 o výměře 957m2 

20. o odkup části pozemku parc. č. 1427/2 - příjezdová cesta ke stodole; 

21. žádost o bezúplatný převod části pozemků p.č. 241/5 a 242/1 

 

 Zapsala:  Jitka Luňáčková 

 

 Ověřili:   Kristina Katovská 

      Mgr. Radovan Pokorný 

 

 Starosta:  Mgr. Rostislav Hakl 


