U S N E S E N Í č. 3/2018
ze zasedání Zastupitelstva obce Roudno
konaného dne 2.7.2018 v zasedací místnosti obecního úřadu
Přítomných : zastupitelů:
omluven:
Průběh jednání: zahájení v 16.00 hodin
Zapisovatelka: Ing. Sylvie Kurfürstová
Ověřovatelé zápisu: Josef Mlynarčík, Ing. Boris Pajkoš

občanů dle presenční listiny:

Program:
1.
Zahájení, procedurální otázky
2.
Kontrola usnesení
3.
Rozpočtové opatření č. 4,5/2018 obce Roudno
4.
Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2018-2022 dle § 67 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
5.
Žádosti občanů
6.
Různé
1. Zahájení a procedurální otázky.
Hlasování: pro 6
proti 0

zdržel se 0

2. Kontrola plnění úkolů z usnesení minulého zastupitelstva - úkoly nebyly uloženy
3. Rozpočtové opatření č, 4,5/2018
Rozpočtovým opatřením č. 4 se upravují výdaje na výměnu pneu u hasičského vozidla a
materiál na opravu kohoutku na hřbitově.
Rozpočtovým opatřením č. 5 se upravují příjmy za věcné břemeno – Angličtina Včelí les a
zvyšují se výdaje na nákup lékárniček pro VPP.
Zastupitelstvo obce Roudno bere na vědomí tyto změny rozpočtových opatření.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje stanovení počtu 7 členů zastupitelstva pro volební období
2018 - 2022 dle § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů.
Hlasování: pro 6
proti 0
zdržel se 0
5. Žádosti občanů:
Záměry na schválení:
a) Pronájem p.č. 2863/2 v k.ú. Roudno 36 m2 – manželům …. za 1,05 Kč/m2 dle ceníku
z roku 2012.
Hlasování: pro 6
proti 0
zdržel se 0
6. Různé
a) Informace Divadlo Klaunika – zajištění občerstvení
b) Zastupitelstvo obce neschválilo přípojku u p. …..
Hlasování: pro 0
proti 6
zdržel se 0
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c) Informace o montáži herních prvků a dopadové plochy
d) Zastupitelstvo obce schválilo zpracování dokumentu strategie sportu a uloženo zpracování
poptávky renomovanou firmou.
Hlasování: pro 6
proti 0
zdržel se 0
e) Zastupitelstvo obce schválilo účast posádky obce Roudna na závodech dračích lodí a zaplacení
startovného.
Hlasování: pro 6
proti 0
zdržel se 0

V Roudně dne:

9.7.2018

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:

9.7.2018
26.7.2018

Ing. Dagmar Staňková
Starostka obce

Usnesení je v anonymizaci.
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