Zápis č. 1/2010
ze zasedání zastupitelstva obce Roudná ze dne 25.1.2010.
Přítomni: Němejc, Janák, Horais, Mattanelli, Ing. Havel, Chochol, Ing. Trešlová .
Presenční listina přiložena k originálu zápisu.
Zastupitelstvo obce Roudná je usnášeníschopné.
Program: 1. Zahájení, seznámení s programem
2. Jmenování ověřovatelů zápisu
3. Kontrola plnění usnesení minulého zasedání
4. Výroční zpráva o poskytování informací v roce 2009
5. Výsledek inventarizace majetku obce
6. Zpráva o stavu veřejného pořádku v územních obvodech spadajících
do služebního obvodu Policie ČR OO Soběslav
7. Různé
Ad.1.: Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce přivítáním přítomných. Protože zasedání
je usnášeníschopné, seznámil je s programem, se kterým všichni souhlasili.
Ad.2.: Starosta jmenoval ověřovatele zápisu p. Horaise a p. Mattanelli.
Ad.3.: Body minulého usnesení jsou plněny.
Ad.4.: Zastupitelé obce byli seznámeni s výroční zprávou obce Roudná o poskytování
informací v roce 2009, která se zveřejňuje v souladu s § 5 odst. 1 písm. g) a § 18 odst. 1
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Zastupitelé neměli připomínky
a vzali na vědomí zveřejnění výroční zprávy vyvěšením na úřední desce.
Ad.5.: Předseda inventarizační komise Ing. Havel seznámil přítomné s výsledkem
inventarizace majetku obce, kterou komise provedla k 31.12.2009. Zpráva obsahuje i seznam
vyřazených opotřebovaných nebo neopravitelných položek v celkové částce 34106,70Kč.
Převážně se jedná o vybavení kempu. Inventarizační komise neshledala žádných rozdílů
oproti evidenci majetku obce. Zastupitelé obce vzali zprávu na vědomí a zároveň doporučili
provést fyzickou likvidaci vyřazeného majetku dle vyřazovacího protokolu.
Ad.6.: V dalším bodu jednání bylo zastupitelstvo seznámeno se zprávou o stavu veřejného
pořádku v územních obvodech Městského úřadu a Obecních úřadů, které spadají do
služebního obvodu Policie ČR OO Soběslav za rok 2009. Občany naší obce byl v loňském
roce spáchán pouze 1 přestupek. Trestní čin nebyl spáchán žádný, což je v porovnání
s loňským rokem výrazné zlepšení.
Ad.7.: V různém:
- Na žádost Diakonie Broumov doporučil starosta zastupitelům vyhlásit veřejnou sbírku
použitého ošacení a to v termínu od 15. do 19.3.2010. ZO s návrhem souhlasili.
- ZO projednali dále důvodovou zprávu k návrhu zadání změny č.4 ÚPO Roudná po
vyhodnocení podnětů a připomínek příslušných orgánů. ZO schválili zadání změny
ÚP obce Roudná.

Usnesení z 1. zasedání zastupitelstva obce Roudná - 2010.
Usnesení č.1/01/10
ZO berou na vědomí výroční zprávu obce Roudná za rok 2009 o svobodném přístupu k
informacím.
Hlasování (7-0-0)
Usnesení č.1/02/10
ZO berou na vědomí zprávu předsedy inventarizační komise Ing. Havla Josefa o výsledku
inventarizace majetku obce a schvaluje vyřazení položek z inventurního seznamu dle
vyřazovacího protokolu z 31.12.2009.
Hlasování (7-0-0)

Usnesení č.1/03/10
ZO berou na vědomí zprávu Policie ČR OO Soběslav o stavu veřejného pořádku za rok 2009
dle bodu 6. tohoto zápisu.
Hlasování (7-0-0)
Usnesení č.1/04/10
Hlasování (7-0-0)
ZO schvalují zadání změny č.4 územního plánu obce Roudná dle předloženého znění.
Hlasování (7-0-0)
Usnesení č.1/05/10
ZO souhlasí s vyhlášením sbírky použitého ošacení ve prospěch Diakonie Broumov a to ve
dnech 15.-19.3.2010
Hlasování (7-0-0)
Zapsala: Capouchová Renata
Ověřovatelé zápisu: Horais Jan
Mattanelli Karel
Němejc Pavel-starosta

