U S N E S E N Í č. 4/2017
ze zasedání Zastupitelstva obce Roudno
konaného dne 30.10.2017 v zasedací místnosti obecního úřadu
Přítomných : zastupitelů: 7
omluven: 0
Průběh jednání: zahájení v 16.00 hodin
Zapisovatelka: Ing. Sylvie Kurfürstová
Ověřovatelé zápisu: Vítězslav Schneider, Josef Mlynarčík

občanů dle presenční listiny: 3

Program:
1.
Zahájení, procedurální otázky
2.
Kontrola usnesení
3.
Předběžný audit obce Roudno 2017
4.
Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou
dopravou – oblast Rýmařovsko
5.
Rozpočtové opatření č. 6,7/2017 obce Roudno
6.
Návrh rozpočtu DSO Bruntálsko na rok 2017 a výhled 2019-2021
7.
Žádosti občanů
8.
Různé
1. Zahájení a procedurální otázky.
Hlasování: pro 7
proti 0

zdržel se 0

2. Kontrola plnění úkolů z usnesení minulého zastupitelstva - úkoly nebyly uloženy
3. Informace o předběžném auditu obce Roudno za rok 2017
4. Zastupitelstvo obce schvaluje zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou
dopravou – oblast Rýmařovsko a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Hlasování: pro 7 proti 0
zdržel se 0
5. Rozpočtové opatření č. 6,7 / 2017
Rozpočtovým opatřením č. 6 se upravuje čerpání některých položek rozpočtu. Na straně
příjmové, a to navýšení příjmu za komunální odpad, příjmy z poskytování služeb, z vlastní
činnosti, z pronájmu hrobových míst a zvyšuje se příjem daně z příjmu FO vybírané srážkou.
Na straně výdajové, a to navýšení výdajů na nákup křovinořezů a materiálu pro SDH.
Rozpočtovým opatřením č. 7 se upravuje příjem daně z hazardních her, poplatek ze psů,
investiční transfer na rekonstrukci hasičské zbrojnice a výdaje na lesnickou činnost.
Zastupitelstvo obce Roudno bere na vědomí tyto změny rozpočtových opatření.
6. Informace o návrhu rozpočtu DSO Bruntálsko na rok 2018 a rozpočtového výhlednu na rok
2019-2021. Zvážení o setrvání obce Roudno ve svazku obcí Bruntálska (hlasovat na příštím
zastupitelstvu)
7. Žádosti občanů
Záměr na schválení:
a) Zastupitelstvo obce schvaluje věcné břemeno - přípojka NNk p.č. 2/1 p. Papaj přes parcelu
2863/17 ( 1000,- Kč bez DPH)
Hlasování: pro 6 proti 0
zdržel se 1

Záměry na vyvěšení
a) Zastupitelstvo obce schvaluje žádost pana Brettschneidra 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 Brettschneidra Nikolase.
8. Různé
a) Informace o organizování vánoční besídky v pátek 1.12.2017 v 16.00 hod – p. Karasová
b) Informace o adventním koncertě konaném dne 2.12.2017 v 15.00 hod a rozsvícení vánočního
stromku v 16.00 hod (punč p. Pajkoš, kytice – p. Karasová, pozvánky – p. Románková)
c) Připomínky a podměty k návrhu rozpočtu pro rok 2018 a rozpočtového výhledu na roky 20182021 do 10.11.2017 zaslat e-mailem na obecní úřad ( územní plán, RD – rekonstrukce a zeleň
v obci, kašna – CZASCH 1280000,- , Kovářství GURU – 322680,- bez DPH + otvírací vrátka
58350,- Kč bez DPH, kovářství Křížek – 165315,- Kč bez DPH ?)
d) Zastupitelstvo obce neschvaluje příspěvek pro Veslařský klub – 2000,- Kč
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
e) Zastupitelstvo obce Roudno bere na vědomí Závěrečný účet Mikroregionu SH za rok 2016
byl přebytkový.
f) Řešení prostranství pana Orsága – p. Pajkoš ( písemná forma – doručenka)

V Roudně dne:

31.10.2017

Vyvěšeno dne:

31.10.2017

Sejmuto dne:

16.11.2017

Ing. Dagmar Staňková
Starostka obce

