Zápis č. 4/2010
ze zasedání zastupitelstva obce Roudná ze dne 26.4.2010.
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. Závěrečný účet obce za rok 2009
5. Závěrečný účet Svazku obcí Soběslavsko za rok 2009
6. Návrh rozpočtových změn
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. Ing. Havel Josef a Chochol Václav.
Ad.3.: Body minulého usnesení jsou průběžně plněny.
Ad.4.: Starosta k tomuto bodu programu přečetl závěrečný účet obce za rok 2009, 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 a na webových stránkách
obce. Žádné připomínky ani dotazy k celoročnímu hospodaření obce nebyly vzneseny.
Zastupitelé obce závěrečný účet obce za rok 2009 schválili bez výhrad.
Ad.5.: V dalším bodu programu byl též projednán návrh Závěrečného účtu za rok 2009 a
zpráva o přezkoumání hospodaření Svazku obcí Soběslavsko. Přítomní zastupitelé neměli
k tomuto dokumentu žádné výhrady. Celý dokument je rovněž vyvěšen na úřední desce a
webových stránkách obce od 20.4.2010 a bude sejmut po 15 dnech.
Ad.6.: Byl projednán a schválen následující návrh rozpočtových změn:
Výdaje:
Paragraf 3322 – Zachování a obnova kulturních památek: navýšení paragrafu o 1.000,Kč (oprava kaple v Janově)
Paragraf 3636 – Územní rozvoj: navýšení paragrafu o 361.000,- Kč (veřejné osvětlení a
komunikace - ZTV Janov)
Výdaje celkem:
+ 362.000,- Kč
Financování: pol. 8115 + 362.000,- Kč
Ad.7.:
- starosta informoval ZO o dokončené realizaci stavby „provizorní komunikace ZTV
Janov“, která si ovšem vyžádala navýšení celkové ceny. Vícenáklady vznikly za
provedení většího objemu zemních prací než se předpokládalo. Vícepráce vč. DPH
činí 53592,-Kč. ZO dodatečně s úpravou ceny souhlasí,
- dále podal informaci o průběhu veřejného projednání zadaných návrhů na změny č.3.
a 4. územního plánu obce Roudná, které se uskutečnilo minulý týden za účasti
dotčených orgánů. Změny se týkají rozšíření území pro možnost zástavby objekty pro
trvalé bydlení a rekreaci, a dále pak území pro výstavbu fotovoltaické elektrárny.
Mapky se zakreslením území budou vyvěšeny na úřední desce a webových stránkách
obce. Dle vyjádření pracovníků KÚ bude území v Janově určené pro bydlení
podmíněno zpravováním studie, která bude nejen řešit jednotlivé stavební parcely, ale
i přístupovou cestu k nim. ZO proto doporučili zadat zpracování studie. Starosta dále
přítomné seznámil s faktem, že tyto změny ÚP budou poslední, které nám nadřízené
orgány povolí. Pokud budou do budoucna nějaké požadavky na úpravu ÚP, bude se
muset nechat zpracovat dle stavebního zákona nový územní plán,

-

ZO byli seznámeni se zamítavou odpovědí fi JIKORD s.r.o. na žádost obce o rozšíření
dopravní obslužnosti směrem na Soběslav v době okolo 9,00 hodin. Důvodem
nevyhovění žádosti je předpoklad malého počtu cestujících a existující autobusový
spoj linky č.390820 s odjezdem 7,15 h. Původní žádost o zřízení zastávky autobusové
linky č. 230680, která projíždí obcí v 9,00 h.je komplikována tím, že tato linka není
zahrnuta do dopravní obslužnosti a provozovatel Autobusová doprava Kolín požaduje
příspěvek 6500,-Kč/ rok. ZO rozhodli tento spoj za těchto podmínek zajistit.

Usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce Roudná - 2010.
Usnesení č.4/19/10
ZO schvaluje Závěrečný účet Obce Roudná za rok 2009 a souhlasí s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad.
Hlasování (7-0-0)
Usnesení č.4/20/10
ZO bere na vědomí návrh Závěrečného účtu DSO Soběslavsko za r.2009.
Hlasování (7-0-0)
Usnesení č.4/21/10
ZO schvaluje provedení rozpočtových změn dle bodu 6. tohoto zápisu.
Hlasování (7-0-0)
Usnesení č.4/22/10
ZO dodatečně schvalují navýšené investiční náklady na stavbu komunikace ZTV Janov dle
bodu 7. tohoto zápisu.
Hlasování (7-0-0)
Usnesení č.4/23/10
ZO schvalují příspěvek 6500,-Kč za rok na zřízení autobusové zastávky v Roudné linky
230680.
Hlasování (7-0-0)
Zapsala: Capouchová Renata
Ověřovatelé zápisu: Ing.Havel Josef, v. r.
Chochol Václav, v. r.
Němejc Pavel, v. r. - starosta

