Zápis č. 21/2012
Přítomni:
Omluveni:

ze zasedání zastupitelstva obce Roudná ze dne 12.11.2012
Mattanelli Karel, Kadlec Jiří, Blažek Zdeněk, Čistecká Radka, Menglerová Kateřina,
Horais Jan
Bučinský Václav

Prezenční listina přiložena k originálu zápisu.
Zastupitelstvo obce Roudná je usnášeníschopné.
Program:
1.
Zahájení
2.
Schválení programu zasedání, popřípadě doplnění
3.
Jmenování ověřovatelů zápisu
4.
Kontrola plnění usnesení minulého zasedání
5.
Informace k realizovaným akcím
6.
Rozpočtové změny
7.
Různé
Ad.1.: Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce přivítáním přítomných a konstatoval, že zasedání
je usnášeníschopné.
Ad.2.: Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu a dal o tomto návrhu hlasovat.
Ad.3.: Starosta určil ověřovateli zápisu pana Horaise a pana Kadlece.
Ad.4.: Usnesení minulých zasedání jsou postupně plněna.
Ad.5.: Starosta informoval přítomné o realizovaných akcích. Většina akcí již byla ukončena , jak již
bylo informováno na minulých zasedáních. V současné době se připravuje realizace kanalizace Janov
I. etapa – připravuje se dopravní uzavírka, jsou kontaktovány dotčené nemovitosti a připravuje se
dokumentace k územnímu řízení k jednotlivým přípojkám.
Ad.6.:
Rozpočtové opatření č. 12/2012
§
pol.
3722
3639
6171
3613
3631

text

Výdaje
Sběr a svoz komunálních odpadů
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
Činnost místní správy
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Výdaje celkem

MD (Kč)

Dal (Kč)
27 000,00
-27 000,00
37 000,00
-16 000,00
-21 000,00
0,00

Ad.7.: V různém starosta informoval přítomné o žádosti pana Ing. Brože Josefa o souhlasné
stanovisko se změnou užívání a o vyjádření k záměru provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů
v provozovně Roudná č.p.1. Dále pak starosta přivítal pana Zdeňka Kováčíka, vedoucího
Pečovatelské služby Soběslav, který informoval přítomné o žádosti Pečovatelské služby Soběslav
o finanční příspěvek na provoz. Příspěvek je určen hlavně na služby pro občany v rámci mikroregionu
Soběslavsko, a to zejména dovážka stravy, dovozy a doprovody k lékaři, pomoc při zvládání běžných
úkonů, péče o vlastní osobu a pod.
Usnesení z 21. zasedání zastupitelstva obce Roudná konaného dne 12.11.2012
Usnesení č. 21/168/12
ZO souhlasí s navrženým programem.
Hlasování:
pro 6, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. 21/169/12
ZO berou na vědomí informace o realizovaných akcích.
Hlasování:
pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 21/170/12
ZO schvalují změnu rozpočtu obce Roudná na rok 2012 dle návrhu rozpočtového opatření č. 12/2012
(viz bod č. 6 tohoto zápisu).
Hlasování:
pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 21/171/12
ZO souhlasí se změnou užívání a provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů v provozovně
Roudná č.p.1 pod podmínkou možnosti vykonávání kontrol v této provozovně. Tato podmínka bude
zapsána v nájemní smlouvě mezi nájemcem a majitelem uvedené nemovitosti.
Hlasování:
pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 21/172/12
ZO souhlasí s finančním příspěvkem na provoz Pečovatelské služby Soběslav od 1.1.2013 ve výši
800 Kč měsíčně.
Hlasování:
pro 6, proti 0, zdržel se 0

Zapsal : Mattanelli

Ověřovatelé zápisu: Kadlec v.r.
Horais v.r.

Karel Mattanelli v.r.
starosta

