U S N E S E N Í č. 3/2017
ze zasedání Zastupitelstva obce Roudno
konaného dne 31.7.2017 v zasedací místnosti obecního úřadu
Přítomných : zastupitelů: 6
omluven: 1
Průběh jednání: zahájení v 16.00 hodin
Zapisovatelka: Ing. Sylvie Kurfürstová
Ověřovatelé zápisu: Ivana Karasová, Ing. Boris Pajkoš

občanů dle presenční listiny: 2

Program:
1.
Zahájení, procedurální otázky
2.
Kontrola usnesení
3.
Rozpočtové opatření č. 4,5,/2017 obce Roudno
4.
Žádosti občanů
5.
Různé
1. Zahájení a procedurální otázky.
Hlasování: pro 6
proti 0

zdržel se 0

2. Kontrola plnění úkolů z usnesení minulého zastupitelstva - ověření důvěryhodnosti linky
bezpečí v návaznosti na podporu jejího provozu s žádosti o příspěvek na podporu, kdy
zastupitelé nepodpořili žádost o příspěvek
Hlasování: pro 0 proti 6
zdržel se 0
3. Rozpočtové opatření č. 4,5 / 2017
Rozpočtovým opatřením č. 4 se upravuje čerpání některých položek rozpočtu. Na straně
příjmové se upravuje zvýšení o 5000,- Kč položky prodeje zboží (pohlednice, turistické známky
a vizitky), zvýšení položek z přerozdělení daní, a to daně z hazardních her o 10.000,- Kč a daně
z příjmu FO o 5.000,- Kč.
Na straně výdajové se zvyšuje položka o 10.000,- Kč na opravy křovinořezů, sekačky a traktoru.
Rozpočtovým opatřením č. 5 se upravuje čerpání položky rozpočtu na straně příjmové, a to
dotace na projektovou dokumentaci Rybářského domu a zvýšení položky daně z příjmu FO o
10.000,- Kč.
Na straně výdajové se navyšují položky o 14.000,-Kč na ostatní záležitosti kultury (vítání
občánků) a navyšuje se o 2.000,- Kč dar vodní záchranné službě.
Zastupitelstvo obce Roudno bere na vědomí tyto změny rozpočtových opatření.
4. Žádosti občanů
Záměr na schválení:
a) Zastupitelstvo obce schvaluje věcné břemeno – přípojka „Roudno, p.č. 1296/1“ – p. Staněk
přes parcelu 3037/1 za jednorázovou úhradu 3000,- Kč a pověření starostky k podpisu smlouvy
Hlasování: pro 6
proti 0
zdržel se 0
b) Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej části parcely číslo 3080 o výměře 57 m2 panu
Kvěchovi.
Hlasování: pro 0
proti 6
zdržel se 0
Záměry na vyvěšení
a) Zastupitelstvo obce schvaluje věcné břemeno - přípojka Nnk p.č. 2/1 p. Papaj přes parcelu
2863/17
Hlasování: pro 6 proti 0
zdržel se 0

5. Různé
a) Zastupitelstvo obce neschvaluje poskytnutí finančního daru na defibrilátor pro
Vodní záchrannou službu..
Hlasování: pro 0 proti 6 zdržel se 0
b) Zastupitelstvo obce neschvaluje podporu mobilního hospice „Strom života“
Hlasování: pro 0 proti 6 zdržel se 0
c) Zastupitelstvo obce schvaluje vícenáklady hasičská zbrojnice, dle jednotlivých položek.
S vícenáklady pro realizaci byly již schváleny v zastupitelstvu 2/2017.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
d) Informace o ceně přístavby pro loď.
e) Informace o soutěži kovářů na kašnu.
f) Zastupitelstvo obce schvaluje opravu střechy na klubovně.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
g) Zastupitelstvo obce schvaluje pověření starostky k podpisu smlouvy na veřejnou zeleň (podání
dotace a ekologický posudek – záměr schválen zastupitelstvem 5/2016)
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
h) Informace o provedeném státním dozoru Ministerstva životního prostředí v lesích.
ch) Zastupitelstvo obce schvaluje výběrové řízení na firmu, která bude soutěžit zadání VZ na
Rybářský dům a dále firmu, která podá dotaci na ŽP ( zelená úsporám) a pověření starostky
k podpisu smluv.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
i) Informace o změně členských příspěvků na DSO a MAS – Kč/obyvatel
j) Informace ke sportovním dnu 19.8.2017 – příspěvek na skákací hrad 5500,- Kč + 1000,- Kč
sladkosti.

V Roudně dne:

2.8.2017

Vyvěšeno dne:

2.8.2017

Sejmuto dne:

18.8.2017

Ing. Dagmar Staňková
Starostka obce

