
Výpis z usnesení.
10. veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Rohozná, konané dne 6. 3. 2020

Zastupitelstvo schvaluje: 
1.    rozpočet obce na rok 2020, příloha č. 2,
2.    závazné ukazatele, pro čerpání příspěvku PO  na rok 2020, příloha č. 3
3.    vytvoření 5-ti pracovních míst, pro rok 2020 a to od 10. 3 do 31. 12.
4.  prodej nepotřebného movitého majetku obce:
        traktor Zetor Proxima 7441, 
        čelní nakladač Tract Lift TLS 120, 
        příkopové rameno Berti FS 
        a automobil Ford Transit. 
        Majetek bude prodán za nejvýhodnější nabídnutou cenu 
5.    veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 90 000,- Kč, pro Domov
       Bystré, o.p.s., dle předloženého návrhu, příloha č. 4
6.    veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20 000,- Kč, pro Sportovní
       klub Rohozná, z.s., dle předloženého návrhu, příloha č. 5
7.    vzájemnou kupní smlouvu, dle předloženého návrhu, příloha č. 6 
8.    kupní smlouvu se smlouvu darovací s Městem Polička, dle předloženého návrhu, příloha č. 7 
9.    smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti, pro ČEZ Distribuce, a.s., dle předloženého
       návrhu, příloha č. 8.
10.  smlouvu o dočasném užívání pozemku, par. č. 238/1, dle předloženého návrhu, příloha č. 9
12.   žádost Střediska sociálních služeb Salvia, z. ú., Svitavy o finanční příspěvek ve výši 7 000,-Kč,
        pro rok 2020. Příspěvek bude poskytnut formou daru.
13.   žádost Městské knihovny ve Svitavách o finanční příspěvek, pro rok 2020, ve výši 3 200,-Kč,
        na nákup knih do výměnného fondu. Příspěvek bude poskytnut formou daru.
14.   finanční dar pro Obec  Rohozná na Jihlavsku, jako pomoc při likvidaci následků po větrné
        bouři, ve výši 120 000,- Kč a pověřuje starostu provedením potřebných rozpočtových opatření

Zastupitelstvo zamítá:
15.   opakovanou žádost o odprodej část pozemku, par. č.1864/1 před č. p. 261.
        Tato část již byla dána v minulosti k dispozici k pronájmu. 
16.   opakovanou žádost o odprodej část pozemku, par. č.1864/1 před č. p. 267
17.   žádost  o odprodej pozemku v Manově Lhotě,  par. č. 1484 a 1485.
18.   žádost o odprodej části parcely,  par. č. 116.
19.   žádost  o odprodej obecního pozemku,  par. č. 1864/2 u č. p. 277
20.   žádost Záchranné stanice volně žijících zvířat Vendolí o finanční podporu, pro rok 2020.

Zastupitelstvo bere na vědomí:
21.   žádost o odprodej části obecního pozemku,  par. č. 135/2 u č. p. 13 bude rozhodnuto
        až po zpracování návrh na dispoziční uspořádání celého pozemku.
22.   žádost SDH  Rohozná o finanční příspěvek na rok 2020, po doplnění žádosti a specifikaci
        konkrétních požadavků bude zapracováno do veřejnoprávní smlouvy.   
23.  porovnání všech položek výpočtu(kalkulace) cen pro vodné za rok 2019. Skutečné náklady  
        v roce 2019 činily 30,32,- Kč/m3.



Zastupitelstvo dává k dispozici:
24.   k pronájmu, část pozemku par. č.1864/1 před č. p. 267, pouze zaplocená část,
25.   k pronájmu, pozemek par. č. 1864/2 u č. p. 277,
25.   k odprodeji či ke směně část pozemku par. č. 331/1 a 1902/1 u č. p. 366, 
26.  k pronájmu  část parcely par. č. 1907/1 v Manově Lhotě, pouze zaplocenou část pozemku
        u č. e. 11,
27.    k pronájmu část pozemku par. č. 1903/1 u č. p. 64, zaplocená část parcely.
28.    k odprodeji či ke směně část pozemku par. č. 1902/2 a 196/2 u č. p. 155, pouze část pozemku
         pod zastavěnou opěrnou zídkou, a v současnosti oplocenou a užívanou majiteli, nutné    
         geometrické zaměření.

Zapsala: 

Jitka Luňáčková

Ověřili: 

Vladimír Židek, starosta

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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