Zápis č. 24/2013
Přítomni:
Omluveni:

ze zasedání zastupitelstva obce Roudná ze dne 25.2.2013
Mattanelli Karel, Kadlec Jiří, Blažek Zdeněk, Horais Jan, Bučinský Václav
Čistecká Radka, Menglerová Kateřina

Prezenční listina přiložena k originálu zápisu.
Zastupitelstvo obce Roudná je usnášeníschopné.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Schválení programu zasedání, popřípadě doplnění
Jmenování ověřovatelů zápisu
Kontrola plnění usnesení minulého zasedání
Výběr zhotovitele kanalizace Janov – II. etapa
Závěrečný účet obce za rok 2012 a účetní závěrka obce k 31.12. 2012
Vnitřní směrnice o rozpočtu
Rozpočtové změny
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 Bučinského a pana Blažka.
Ad.4.: Usnesení minulých zasedání jsou postupně plněna.
Ad.5.: Starosta informoval přítomné o cenových nabídkách na zhotovení kanalizace Janov II. etapa.
Ad.6.: Starosta k tomuto bodu programu seznámil zastupitele a přítomné se závěrečným účtem obce
Roudná za rok 2012, který obsahuje i kladný výsledek kontroly, kterou provádí oddělení přezkumu
a metodiky hospodaření obcí KÚ JČK. Celé znění závěrečného účtu bylo zveřejněno po dobu 15 dnů
před konáním tohoto zasedání na úřední desce obecního úřadu i způsobem umožňujícím dálkový
přístup. Žádné připomínky ani dotazy k celoročnímu hospodaření obce nebyly vzneseny. Zastupitelé
obce závěrečný účet obce za rok 2012 schválili bez výhrad.
Dále v tomto bodě zastupitelstvo obce projednalo účetní závěrku obce Roudná sestavenou
k 31.12.2012. Účetní závěrka obce je složena z těchto částí: rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha.
Podle výkazu rozvaha jsou celkem aktiva brutto ve výši 68,790.273,63, korekce činí 13,025.476,78
Kč a celkem aktiva netto jsou 55,764.796,85 Kč. Pasiva celkem za běžné období dosahují částky
55,764.796,85 Kč.
Z výkazu zisku a ztráty obce Roudná je zřejmé, že za období roku 2012 dosáhly náklady výše
4,179.756,81 Kč a výnosy 5,856.999,61. Výsledek hospodaření běžného účetního období tedy činí
1,677.242,80 Kč. Uvedený výsledek hospodaření bude k datu schválení účetní závěrky obce převeden
na účet „Výsledek hospodaření minulých účetních období“. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření
se týkají hlavní činnosti obce. Hospodářskou činnost obec Roudná neprovozuje.
Zastupitelstvo obce se rovněž seznámilo s výkazem příloha, který vysvětluje a doplňuje informace
obsažené v ostatních částech účetní závěrky.
Ad.7.: Starosta seznámil přítomné s nutností schválit vnitřní směrnici č. 1/2013 o rozpočtu.
Ad.8.: V tomto bodě starosta informoval o nutnosti schválit rozpočtové změny.
Rozpočtové opatření č. 2/2013
§
pol.

text

Příjmy
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
6171
Činnost místní správy
Příjmy celkem

MD (Kč)
30 400,00
38 000,00
7 700,00
76 100,00

Dal (Kč)

2221
6171
6399

Výdaje
Provoz veřejné silniční dopravy
Činnost místní správy
Ostatní finanční operace
Výdaje celkem
Financování
Změna stavu krátkodobých prostředků na b. ú. kromě
8115 účtů ...
Financování celkem

100,00
15 000,00
30 400,00
45 500,00

30 600,00
30 600,00

Ad.8.: V různém starosta informoval o průběhu zhotovení nového územního plánu obce Roudná
a o možnosti svolání informativní schůzky se zhotovitelem tohoto plánu pro občany.
Usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce Roudná konaného dne 25.2.2013
Usnesení č. 24/191/13
ZO souhlasí s navrženým programem.
Hlasování:
pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 24/192/13
ZO bere na vědomí výsledek veřejné zakázky malého rozsahu „Odkanalizování místní části Janov –
II. etapa“ a požaduje vyvolat jednání s vítěznou firmou InTePs s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek,
ohledně získání více informací o této firmě.
Hlasování:
pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 24/193/13
ZO schvaluje závěrečný účet obce Roudná za rok 2012 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to
bez výhrad.
Hlasování:
pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 24/194/13
ZO schvaluje účetní závěrku obce Roudná sestavenou k 31.12.2012 a dále schvaluje převod výsledku
hospodaření běžného účetního období roku 2012 ve výši 1,677.242,80 Kč, který vyplývá z výkazu
zisku a ztráty, na účet „Výsledek hospodaření minulých účetních období“.
Hlasování:
pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 24/195/13
ZO schvaluje vnitřní směrnici č. 1/2013 o rozpočtu.
Hlasování:
pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 24/196/13
ZO schvaluje změnu rozpočtu obce Roudná na rok 2013 dle návrhu rozpočtového opatření č. 2/2013
(viz bod č. 8 tohoto zápisu).
Hlasování:
pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 24/197/13
ZO pověřuje starostu svolat v měsíci březnu informativní schůzku pro občany se zhotovitelem
územního plánu obce Roudná.
Hlasování:
pro 5, proti 0, zdržel se 0

Zapsal : Mattanelli

Ověřovatelé zápisu: Bučinský v.r.
Blažek v.r.

Karel Mattanelli v.r.
starosta

