Zápis č. 5/2010
ze zasedání zastupitelstva obce Roudná ze dne 31.5.2010
Přítomni: Němejc, Janák, Horais, Ing. Havel, Chochol, 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. Výběr dodavatele na akci „Rozšíření vodovodu Janov“
5. Projednání výsledků jednání o komplexní pozemkové úpravě k.ú. Roudná n/L.
6. Návrh rozpočtových změn
7. Informace k opravě hřbitovní zdi v Janově
8. Dotace na bezdrátový rozhlas
9. Pomoc obcím zasaženým povodní 2010
10. Odměňování zastupitelů obce
11. 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. Janák a Horais Jan.
Ad.3.: Body minulého usnesení jsou průběžně plněny.
Ad.4.: Starosta k tomuto bodu programu přečetl předložené 3 cenové nabídky, které byly
obecnímu úřadu k požadovanému termínu doručeny. Protože se jedná o veřejnou zakázku
malého rozsahu, v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a vnitřní
směrnicí č. 1/2008, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, navrhl starosta provést
výběr dodavatele pouze dle výše cenové nabídky. Zastupitelé souhlasili a vybrali k realizaci
firmu Karel Tille. Cena díla bude 72 624,- Kč. Sepsáním smlouvy o dílo byl pověřen
starosta.
Ad.5.: V dalším bodě programu byli ZO seznámeni jednak s výsledkem změny plánu
společných zařízení navrhovaných v rámci komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Roudná nad
Lužnicí projednaným ve sboru zástupců 10.5.2010 a dále pak se zápisem z tohoto jednání.
Závěrem bylo konstatováno, že po vyjasnění některých problémových pozemků došlo
k úplné shodě účastněných majitelů pozemků, a tudíž by již nic nebránilo po procedurálním
postupu přistoupit ke schválení celé dokumentace. ZO po seznámení se s těmito skutečnostmi
s navrženými změnami plánu společných zařízení souhlasí.
Ad.6.: Byl projednán a schválen následující návrh rozpočtových změn:
Příjmy:
4111 + 20.000,- Kč UZ 98071 neinv.dotace na volby do PS Parlamentu ČR
4122 + 100.000,- Kč UZ 344 neinv.dotace na opravu hasičské zbrojnice
Výdaje:
Paragraf 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a
historického povědomí: + 1.000,- Kč (oprava sochy Světce na hřbitově v Janově)
Paragraf 3631 – Veřejné osvětlení: + 30.000,- Kč (oprava VO v Roudné)
Paragraf 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň: - 50.000,- Kč
Paragraf 5299 – Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy: + 25.000,- Kč
ZJ 035 (poskytnutá dotace obci Troubky na povodně v květnu 2010)
Paragraf 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část: + 100.000,- Kč UZ 344 (oprava
hasičské zbrojnice v obci Roudná)
Paragraf 6112 – Zastupitelstva obcí: + 50.000,- Kč (odměna zastupitelů)
Paragraf 6114 – Volby do Parlamentu ČR: + 20.000,- Kč UZ 98071 (neinv. výdaje na
volby do PS Parlamentu ČR)
Příjmy celkem:
+ 120.000,- Kč

Výdaje celkem:
+ 176.000,- Kč
Financování: pol. 8115
+ 56.000,- Kč
Ad.7.: Plánovaná oprava hřbitovní zdi se bude realizovat v měsících červnu a červenci 2010
firmou Dolter s.r.o. v celkové hodnotě díla 333 165,- Kč vč. DPH. Na tuto opravu se
podařilo získat dotaci ve výši 160 tis. Kč.
Ad.8.: Starosta seznámil ZO s výsledkem žádosti o dotaci na realizaci bezdrátového rozhlasu,
která byla podána společně s dalšími 5 obcemi v rámci DSO Soběslavsko. Předpokládaná
dotace byla pro nedostatek financí celkově krácena, a tudíž to pro naši obec zn. cca 272 000,Kč. Zastupitelstvo se již dříve rozhodlo realizovat tuto akci jen v případě 30% spoluúčasti
obce na financování projektu, a proto doporučuje bezdrátový rozhlas kombinovat s drátovým
současným rozhlasem, což by se mělo projevit ve snížení nákladů. Po uskutečnění
výběrového řízení, které zajišťuje DSO, bude tato naše potřeba s dodavatelem projednána.
Ad.9.: Dále starosta navrhl finančně přispět některé z obcí na Moravě postižené letošními
povodněmi k odstranění vzniklých škod. Po diskuzi byla zastupitelstvem schválena
neinvestiční dotace ve výši 25 000,-Kč pro obec Troubky. ZO schvaluje uzavření smlouvy
s Obcí Troubky o poskytnutí výše uvedené dotace.
Ad.10.: Další bod se týkal projednání odměn zastupitelům obce do konce volebního období.
Po diskuzi byly zastupitelstvem schváleny tyto odměny s účinností od 1.6.2010: 800,-Kč
měsíčně pro předsedy komisí a výborů a 3500,-Kč měsíčně pro místostarostu. Pro obec, jako
zaměstnavatele, tímto vzniká zákonná povinnost odvádět zdravotní pojištění příslušným
pojišťovnám.
Ad.11.: - Starosta seznámil ZO s nabídkou fi Jiří Podhrázský – půjčovna lešení a nářadí
k využití autobusových zastávek u silnice k reklamním účelům této firmy. Zastupitelstvo bere
na vědomí uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíců.
- Starosta informoval o úspěšné žádosti o dotaci na opravu hasičské zbrojnice, která
byla uplatňována v rámci Grantového programu na podporu jednotek sborů dobrovolných
hasičů obcí JčK. Neinvestiční příspěvek činí 100 000,-Kč. Z tohoto důvodu byla uzavřena
SOD s již dříve vybranou firmou DOLTER s.r.o. Termín dokončení se předpokládá do
31.8.2010. Celkové náklady na opravu činí 143 000,-Kč.
Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Roudná - 2010
Usnesení č.5/24/10
ZO schvaluje uzavření smlouvy s p. Tillem na realizaci akce Rozšíření vodovodu Janov
v celkové ceně 72 624,- Kč.
Hlasování (6-0-0)
Usnesení č.5/25/10
ZO projednali a schválili předložené změny plánu společných zařízení zapracované do
dokumentace komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Roudná nad Lužnicí fi GEODIS Brno a
bere na vědomí výsledek jejich projednání ve sboru zástupců KPÚ obce.
Hlasování (4-2-0)
Usnesení č.5/26/10
ZO schvaluje provedení rozpočtových změn dle bodu 6. tohoto zápisu.
Hlasování (6-0-0)
Usnesení č.5/27/10
ZO schvalují uzavření SOD na opravu hřbitovní zdi dle bodu 7. tohoto zápisu.
Hlasování (6-0-0)
Usnesení č.5/28/10
ZO schvalují realizaci kombinace bezdrátového rozhlasu se stávajícím rozhlasem tak, aby
byla plně využita výše finančních prostředků z dotace a vlastní zdroje z rozpočtu obce byly
pouze 30% z celkových nákladů. Zároveň pověřili starostu uzavřením smlouvy o sdružení
finančních prostředků s DSO Soběslavsko, které akci zastřešuje.

Hlasování (6-0-0)
Usnesení č.5/29/10
ZO schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace obci Troubky ve výši
25.000,- Kč, na zmírnění následků povodně 5/2010.
Hlasování (6-0-0)
Usnesení č.5/30/10
ZO schvaluje odměny zastupitelům obce dle bodu 10. tohoto zápisu.
Hlasování (6-0-0)
Usnesení č.5/31/10
ZO bere na vědomí využití ploch autobusových zastávek k reklamním účelům půjčovny
lešení a nářadí a uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíců.
Hlasování (6-0-0)
Usnesení č.5/32/10
ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na opravu hasičské zbrojnice dle bodu 11. tohoto
zápisu.
Hlasování (6-0-0)
Zapsala: Capouchová Renata
Ověřovatelé zápisu: Janák Jiří, v.r.
Horais Jan, v.r.
Němejc Pavel, v.r. - starosta

