Zápis č. 3/2010
ze zasedání zastupitelstva obce Roudná ze dne 29.3.2010
Přítomni: Němejc, Janák, Horais, Ing. Havel, Chochol, Ing. Trešlová, Mattanelli
Prezenční listina přiložena k originálu zápisu.
Zastupitelstvo obce Roudná je usnášeníschopné.
Program: 1. Zahájení, seznámení s programem
2. Jmenování ověřovatelů zápisu
3. Kontrola plnění usnesení min. zasedání ZO
4. Vodné a stočné na rok 2010
5. Rozšíření vodovodu Janov
6. Návrh rozpočtových změn
7. Žádost o dotaci na opravu fasády hasičské zbrojnice
8. Komunikace ZTV Janov a ul. Zahradní
9. 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. Horais a Janák.
Ad.3.: Body minulého usnesení jsou plněny.
Ad.4.: Starosta k tomuto bodu přivítal Ing. Křiklána z a.s.VAK, který seznámil přítomné
s nákladovostí provozování vodovodu a kanalizace za uplynulý rok od 1.4.2009 do dnešního
dne a z toho vyplývajícího návrhu kalkulace ceny vodného a stočného na další roční období.
Po delší diskusi byla zastupitelstvem obce odsouhlasena opět dvousložková cena, což
znamená pevný paušální poplatek za vodné a stočné a dále pak pohyblivé složky závisející
na množství odebrané a vypouštěné vody.
Vodné na rok 2010 vč. DPH (10%)
Pevná složka 462,- Kč/vodoměr( 2,5 m3/H), pohyblivá složka 33,77 Kč/m3
Stočné na rok 2010 vč. DPH (10%)
Pevná složka 143,-Kč/1 výpustné místo, pohyblivá složka 21,34 Kč/m3
Ad.5.: V dalším bodě programu byl projednán postup realizace rozšíření vodovodního řadu
Janov. V minulém týdnu byla obci předána projektová dokumentace, podle níž bude na 3
místech proveden přechod vodovodního řadu na druhou stranu komunikace, což umožní
připojení dalších 5 RD. Vzhledem k přítomnosti telefonního kabelu v trasách překopů
doporučil starosta realizaci provádět odbornou firmou, a nikoli svépomocí. Proto doporučil
vyžádat si alespoň nabídky, které vyhodnotí zastupitelstvo do konce dubna 2010. Současně
bude zahájeno projednávání potřebných činností k získání stavebního povolení.
Zastupitelstvo s návrhem souhlasí. K vodovodu v Janově starosta ještě podal zprávu o stavu
příprav k propojení tohoto vodovodu se skupinovým vodovodním řadem, které by mělo
zajistit dostatečné množství a tlak vody v Janově. Došlo konečně k dohodě se zástupci Vak a
o konečné trase propojení bude rozhodnuto do konce týdne. Po uzavření smluv o smlouvách
budoucích na věcná břemena s majiteli dotčených pozemků, bude požádáno o vydání
stavebního povolení. Výběr dodavatele provede zastupitelstvo dle předložených nabídek do
konce května 2010.
Ad.6.: Byl projednán a schválen následující návrh rozpočtových změn:
1122 + 10.800,- Kč daň z příjmu právnických osob za obec
Příjmy:
Výdaje:

6399 5362 + 10.800,- Kč daň z příjmu právnických osob za obec

Příjmy celkem:
Výdaje celkem:

+ 10.800,- Kč
+ 10.800,- Kč

Ad.7.: Starosta v dalším bodu programu požádal zastupitele o vydání souhlasu k podání
žádosti o dotaci na opravu fasády hasičské zbrojnice. V případě obdržení dotace je
předpokládaná finanční spoluúčast obce ve výši 57 tis. Kč. ZO s podáním žádosti i s výší
spoluúčasti souhlasí.
Ad.8.: V dalším bodu byly projednány nabídky na provizorní zpevnění komunikace ZTV
Janov. Cenové nabídky předložily firmy Vialit a Strabag. ZO byla vybrána nabídka od firmy
Vialit v hodnotě 299328,- Kč.
Současně se ZO zabývalo obdobnou situací komunikace pro zokruhování Zahradní
ulice, na kterou se sice vyřizuje stavební povolení, ale z důvodu vysoké nákladovosti na
realizaci nové komunikace se samotná realizace musí odložit. Šance na získání dotace na
komunikace je v současnosti nulová, a proto je nutnost tyto akce řešit později.
Ad.9.: :
- V souvislosti s realizací rozšíření vodovodu v Janově, dle bodu 5. tohoto zápisu,
požádal starosta ZO o vydání souhlasu k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na
zřízení práva věcného břemene na pozemek p.č. 451/1 (komunikace č. III/13528),
jenž je majetkem JčK, v zastoupení SÚS JK závodu Tábor, jemuž přísluší právo s ním
hospodařit. ZO s uzavřením smlouvy souhlasí.
- ZO projednali nabídky na realizaci přemístění VO pro vrchní část obce za hotelem
Lužnice. Vybrána byla firma INTEM s cenou prací ve výši 59199,-Kč.
- Dále byla z předložených nabídek na postupnou výměnu šatnových skříní
v autokempu Pohoda vybrána firma DS interier. V letošním roce bude vyměněno 20
ks skříní v celkové hodnotě 72000,-.Kč..

Usnesení z 3. zasedání zastupitelstva obce Roudná - 2010.
Usnesení č.3/10/10
ZO schvalují cenu vodného a stočného na rok 2010 uvedenou v bodě 4. tohoto zápisu.
Hlasování (7-0-0)
Usnesení č.3/11/10
ZO schvalují realizaci rozšíření vodovodního řadu v Janově dle projektové dokumentace
vypracované Ing. Čížkem.
Hlasování (7-0-0)
Usnesení č.3/12/10
ZO schvalují uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene se SÚS JK,
závod Tábor, na pozemek p.č. 451/1 k.ú. Roudná n/L. z důvodu potřeby realizace rozšíření
vodovodu v Janově.
Hlasování (7-0-0)
Usnesení č.3/13/10
ZO souhlasí s uzavřením smluv o smlouvách budoucích na zřízení věcného břemene na
pozemky dotčené realizací propojovacího vodovodního řadu Janov se skupinovým
vodovodem.
Hlasování (7-0-0)
Usnesení č.3/14/10
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu fasády hasičské zbrojnice a zároveň
schvaluje finanční spoluúčast obce ve výši 57 tis.Kč.
Hlasování (7-0-0)
Usnesení č.3/15/10
ZO schvaluje fi Vialit pro realizaci provizorního zpevnění komunikace ZTV Janov a
pověřuje starostu uzavřením SOD.
Hlasování (7-0-0)

Usnesení č.3/16/10
ZO schvaluje vybranou firmu INTEM pro realizaci přemístění VO dle bodu 9. tohoto zápisu
a pověřuje starostu uzavřením SOD.
Hlasování (7-0-0)
Usnesení č.3/17/10
ZO schvaluje provedení rozpočtových změn dle bodu 6. tohoto zápisu.
Hlasování (7-0-0)
Usnesení č.3/18/10
ZO schvaluje zakoupit 20 ks šatnových skříní u firmy DS interier a zahájit tak postupnou
výměnu vybavenosti chatek v autokempu Pohoda.
Hlasování (7-0-0)
Zapsala: Capouchová Renata
Ověřovatelé zápisu: Horais Jan, v.r.
Janák Jiří, v.r.
Němejc Pavel, v.r. -starosta

