
Výpis z usnesení.

4. veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Rohozná, konané dne 17. 5. 2019

Zastupitelstvo schvaluje:
1.   závěrečný účet obce za rok 2018 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce,
      s výrokem bez výhrad, příloha č. 2
2.   účetní závěrku obce za rok 2018 , příloha č. 3
3.   inventarizační zprávu za rok 2018 příloha č. 4
4.   výsledky hospodaření PO za rok 2018, příloha č. 5
5.   veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 89 310,- Kč, pro Domov
      Bystré na úhradu nákladů na pohonné hmoty a kancelářské potřeby, příloha č. 7
6.   žádost o dotaci z dotačního programu podpory jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí
      Pardubického kraje na pořízení požární techniky a věcné prostředky požární ochrany 
      a žádost dotaci z dotačního programu Účelové investiční dotace pro jednotky sboru   
      dobrovolných hasičů obcí výzva JSDH V2 2020-Pořízení nového dopravního automobilu 
      a pověřuje starostu k  úkonům s tím souvisejícím, vč. podpisu smluv o přidělení dotace.
7.   prodej pozemků, dle GP č. 585-68/2019 u č.  p. 15. Budoucí parcely par.  č.  121, 1898/46,  
       st. 1542, st. 1543 a st, 1546, o celkové  výměře 108 m2, za  částka 2 270,-Kč. GP, příloha č. 8.
8.   nájemní smlouvu s panem, dle předloženého návrhu, příloha č. 9
9.   nájemní smlouvu s panem,  dle předloženého návrhu, příloha č. 10
10.  žádost o finanční příspěvek pro Městskou knihovnu ve Svitavách. 
      Finanční příspěvek do sdruženého fondu knihoven ve výší 3 200,-Kč. Příspěvek bude poskytnut
      formou daru.
11.  smlouvu o bezúplatném převodu od Mikroregionu Poličsko, dle předloženého návrhu,
       příloha č. 12
12. navýšení vodného od 07/2019 na 27,-Kč/m3

Dává k dispozici:
13.  k pronájmu pozemky par. č. 373/2 u č.p. 108 a část parcely par. č. 1864/1 u č. p. 261 a k prodeji
nebo pronájmu část parcely par. č. 238/1 u č. p. 228.

Bere na vědomí:
14.  změnu rozpisu rozpočtu č. 1 a 2 a rozpočtové opatření č. 1, provedené starostou,  příloha č. 6
15.  porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné podle cenových předpisů pro vodné, 
       za rok 2018, příloha č. 11 
16. výsledky výběrových řízení na zhotovitele na přístavbu přístřešku sokolovny (firma Báča
      Polička) a na  zhotovitele Přírodní vzdělávací zahrada MŠ Rohozná (firma Hřiště 8D)
17. žádost o opravu cesty do Manové Lhoty
Zamítá:
18. žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z. s.

Zapsala: 
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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