U S N E S E N Í č. 5/2017
ze zasedání Zastupitelstva obce Roudno
konaného dne 18.12.2017 v zasedací místnosti obecního úřadu
Přítomných : zastupitelů: 5+1
omluven: 1
Průběh jednání: zahájení v 16.00 hodin
Zapisovatelka: Ing. Sylvie Kurfürstová
Ověřovatelé zápisu: Martin Rožnovský, Ivana Karasová

občanů dle presenční listiny: 3

Program:
1.
Zahájení, procedurální otázky
2.
Kontrola usnesení
3.
Rozpočtové opatření č. 8,9/2017 obce Roudno
4.
Schválení rozpočtu obce Roudno na rok 2018 a rozpočtového výhledu na období 2018 2020
5.
OZV č. 1/2017 o místním poplatku za KO na rok 2018
6.
Inventarizační komise
7.
Schválení cestovních náhrad na rok 2018 pro starostu, místostarostu a členy zastupitelstva
obce
8.
Schválení odměn pro členy komisí a výboru za rok 2017 (mimo členy zastupitelstva),
knihovníka, členů JPO obce a ostatních
9.
Lodní přívoz – vyúčtování za sezónu roku 2017
10.
Rybářský dům – vyúčtování za sezónu roku 2017
11.
Žádosti občanů
12.
Různé
1. Zahájení a procedurální otázky. Mgr. Zdena Románková omluvena, Ing. Boris Pajkoš přišel
v 16.30 z důvodu pracovního vytížení.
Hlasování: pro 5
proti 0
zdržel se 0
2. Kontrola plnění úkolů z usnesení minulého zastupitelstva - řešení prostranství pana Orsága – p.
Pajkoš
3. Rozpočtové opatření č. 8,9 / 2017
Rozpočtovým opatřením č. 8 se upravují příjmy z lesnické činnosti, pronájmu kulturních zařízení
a pronájmu pozemků. Zvyšují se příjmy z poplatků za KO, psů, daně z přerozdělení DPFO
vybíraná srážkou, dotace z MSK ve výši 82467,- Kč na rekonstrukci hasičské zbojnice a dotace
na volby do Poslanecké sněmovny ČR. Na výdajové straně se zvyšují náklady na elektrickou
energii pro hasičskou zbrojnici a výdaje spojené s volbami do Poslanecké sněmovny ČR.
Rozpočtovým opatřením č.9 se zvyšují daň z hazardních her, daň z příjmu FO, zjištění zpětného
odběru za odpady a dotace pro JPO. Zvyšují se náklady na elektrickou energii a zvýšení výdajů
na pojistné ze mzdy.
Zastupitelstvo obce Roudno bere na vědomí tyto změny rozpočtových opatření.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Roudno na rok 2018 a rozpočtový výhled obce
Roudno na období 2018-2020
Hlasování: pro 5
proti 0
zdržel se 0
5. Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č. 1/2017 o místním poplatku za KO na rok 2018. Poplatek
na osobu s trvalým pobytem a nemovitost je ve výši 670,- Kč.
Hlasování: pro 5
proti 0
zdržel se 0

6. Zastupitelstvo obce Roudno bere na vědomí inventarizační komisi, termín inventůr od
18.12.2017 do 31.1.2018. Složení komise: starosta, místostarosta a kontrolní výbor
( pan Mlynarčík, pan Švejdík a pan Bukovjan).
7. Zastupitelstvo obce schvaluje cestovní náhrady dle vyhlášky MPSV na rok 2018 pro starostu,
místostarostu a členy zastupitelstva.
Hlasování: pro 5
proti 0
zdržel se 0
8. Zastupitelstvo obce schvaluje odměny pro členy komisí a výborů za rok 2017 ( mimo členy
zastupitelstva ), knihovníka, členů JPO obce a ostatních. Mzdy jsou uvedené v čisté výši.
Kontrolní výbor:
JPO:
600,- Kč
Hanousek ml.
Švejdík Michal
600,- Kč
Rožnovský Tomáš
Bukovjan David
Ostatní členové dle seznamu
Finanční výbor:
600,Kč
Rožnovská Marie
Komise SPOZ:
Mlynarčíková Marie
Komise životního prostř.:
0,- Kč
Nekvapil Jaromír
Linhart Jiří
500,- Kč
Rosypal Petr st.
Knihovna:
0,- Kč
Kvěch Pavel
Časopis
Hlasování: pro 6
proti 0
zdržel se 0

1000,- Kč
1000,- Kč
200,- Kč
800,- Kč
800,- Kč
2000,- Kč

9. Zastupitelstvo obce Roudno bere na vědomí vyúčtování lodního přívozu za sezónu roku 2017
10. Zastupitelstvo obce Roudno bere na vědomí vyúčtování Rybářského domu za sezónu roku
2017.
11. Žádosti občanů
Záměry na vyvěšení
a) Žádost pana Fuska Josefa o prodloužení pronájmu p.č. 1245/1 část. v k.ú. Roudno
b) Žádost pana Fuska René o prodloužení pronájmu p.č. 1446/1 a 1446/2 v k.ú. Roudno
c) Žádost pana Schneidera o prodloužení nájemní smlouvy p.č. 1086/2 TTP v k.ú Roudno
Záměr na schválení:
a) Zastupitelstvo obce schvaluje žádost pana Brettschneidera Tomáše o darování pozemku
p.č. 997/4 a část parcely p.č. 997/3 ( na obě parcely předkupní právo obce Roudno) za
účelem výstavby rodinného domu svého bratra Brettschneidera Nikolase.
Hlasování: pro 6
proti 0
zdržel se 0
b) Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
a o právu provést stavbu na p.č. 3037/18 v k.ú. Roudno (p. Seidler) za úplatu 5000,- Kč
a pověření starostky k podpisu smouvy.
Hlasování: pro 6
proti 0
zdržel se 0
12. Různé
a) Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost centra pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o poskytnutí finančního daru na zajištění provozu odborného
sociálního poradenství.
Hlasování: pro 6
proti 0
zdržel se 0

b) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytování lékařských služeb s MUDr.
Vaňkem mladším a pověření starostky k podpisu smlouvy.
Hlasování: pro 6
proti 0
zdržel se 0
c) Zastupitelstvo obce prozatím nedoporučilo schválení smlouvy pro zpracování GDPR auditu,
výkonu Pověřence pro ochranu osobních údajů a pověření starostky k podpisu smlouvy,
neboť Ing. Pajkoš do 31.1.2018 provede analýzu trhu, zda-li není možno sehnat auditora
levnějšího.
d) Zastupitelstvo obce schválilo setrvání na dobu jednoho roku v Místní akční skupině Hrubý
Jeseník a DSO Bruntálsko.
Hlasování: pro 5
proti 1
zdržel se 0
e) Zastupitelstvo obce schvaluje převod nevyčerpaného příspěvku do příštího roku na tvořilky
ve výši 3685,- Kč.
Hlasování: pro 6
proti 0
zdržel se 0

V Roudně dne:

20.12.2017

Vyvěšeno dne:

20.12.2017

Sejmuto dne:

31.01.2018

Ing. Dagmar Staňková
Starostka obce

