Zápis č. 36/2014
ze zasedání zastupitelstva obce Roudná ze dne 24.2.2014
Přítomni: Mattanelli Karel, Kadlec Jiří, Blažek Zdeněk, Bučinský Václav, Čistecká Radka, Horais Jan,
Menglerová Kateřina
Prezenční listina přiložena k originálu zápisu.
Zastupitelstvo obce Roudná je usnášeníschopné.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Schválení programu zasedání, popřípadě doplnění
Jmenování ověřovatelů zápisu
Kontrola plnění usnesení minulého zasedání
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 paní Menglerovou a pana Bučinského.
Ad.4.: Usnesení minulých zasedání jsou postupně plněna.
Ad.5.:
Rozpočtové opatření č. 2/2014
§

pol.

text

MD (Kč)

Dal (Kč)

Příjmy
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce

Příjmy celkem
Výdaje
2229
6399

47 690,00
47 690,00

Ostatní záležitosti v silniční dopravě
Ostatní finanční operace

10 000,00
47 690,00

Výdaje celkem
Financování

57 690,00

8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na b. ú. kromě účtů ...

Financování celkem

10 000,00
10 000,00

Ad.6.: V různém starosta seznámil přítomné s nutností schválit cenu míchačky inv.č. 6., kterou obec
pro nepotřebnost hodlá prodat. Dále starosta seznámil s plánem ošetření stromů u fary v Janově a u
dětských hřišť v Janově a Roudné. Dále starosta informoval přítomné o smlouvě o zřízení služebnosti
( věcného břemena ) stezky a cesty na pozemku parc.č. 393/23 v k.ú. Roudná nad Lužnicí.
Usnesení z 36. zasedání zastupitelstva obce Roudná konaného dne 24.2.2014
Usnesení č. 36/268/14
ZO souhlasí s navrženým programem.
Hlasování:
pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 36/269/14
ZO schvaluje změnu rozpočtu obce Roudná na rok 2014 dle návrhu rozpočtového opatření č. 2/2014
(viz bod č. 5 tohoto zápisu).
Hlasování:
pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 36/270/14
ZO schvaluje cenu 1.000,- Kč za míchačku inv.č. 6., kterou se rozhodla obec prodat pro nepotřebnost.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. 36/271/14
ZO schvaluje bezúplatné uzavření smlouvy o zřízení služebnosti ( věcného břemena ) stezky a cesty
na pozemku parc.č. 393/23 v k.ú. Roudná nad Lužnicí s oprávněným panem Ing.Vladislavem
Dvořákem, Roudná č.p. 2, 392 01 Soběslav
Hlasování:
pro 7, proti 0, zdržel se 0
Zapsal : Mattanelli
Ověřovatelé zápisu: Menglerová
Bučinský

Karel Mattanelli
starosta

