
Výpis z usnesení.
6. veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Rohozná, konané dne 1. 11. 2019

Zastupitelstvo schvaluje: 
1.   rozpočtové opatření č. 9 – dofinancování,  příloha č. 3
2.  kompetence starosty k provádění rozpočtových opatření a změn rozpisu rozpočtu do výše 
     200 000,- Kč, příloha č. 4
3.   plán inventur a zahájení inventarizačních prací za rok 2019, příloha č. 5
4.   výplatu jednorázového příspěvku ze sociálního fondu pro stálé zaměstnance v měsíci listopadu
5.   navýšení příspěvku pro Mateřskou školu Rohozná – příspěvkovou organizaci na letošní rok o
     115 000,- Kč. Důvodem jsou navýšené výdaje na provoz budovy vybavení Mateřské školy      
     (úpravy a opravy v MŠ a školní kuchyni, dle požadavků KHS)
6.  podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje a na vybavení a opravy
     neinvestiční povahy JSDH obcí-II část a pověřuje starostu k úkonům s tím souvisejícím vč. 
     případných rozpočtových opatření a podpisu smlouvy.
8.  kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene, dle přiloženého návrhu, příloha č. 6 
9.   kupní smlouvu, dle přiloženého návrhu, příloha č. 7 
10.  kupní smlouvu, dle přiloženého návrhu, příloha č. 8 
11.  vzájemnou kupní smlouvu, dle přiloženého návrhu, příloha č. 9 
12.  vzájemnou kupní smlouvu, dle přiloženého návrhu, příloha č. 10 
13.  navýšení prodejní ceny obecního pozemku v zastavitelném území obce na 50,-Kč/1 m2
14.  smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti pro ČEZ Distribuce, a. s., příloha č. 11

Zastupitelstvo zamítá:
15. žádost o pronájem části parcely par. č. 1898/1 před č. p. 132

Zastupitelstvo dává k dispozici: 
16.  k pronájmu část parcely par. č.144/1 u č. p. 102 a  parcelu par. č. 328/1 u č. p. 258, pouze 
zaplocené částí pozemků, vše v Obci Rohozná a k. ú. Rohozná u Poličky

Zastupitelstvo bere na vědomí:
17. změnu  rozpisu rozpočtu č. 6, 7 a 8 provedené starostou a rozpočtové opatření  č. 5, 6, 7 a 8
      provedená starostou, příloha č. 2
18. žádosti o prodej, budou projednány na dalším zasedání
19. zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce od 1. 1. 2019 do 11. 10. 2019, dle  přílohy č. 12.
      Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

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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