Zápis č. 6/2010
ze zasedání zastupitelstva obce Roudná ze dne 12.7.2010
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. Výsledek nabídky pronájmu kempu Pohoda
5. Vyúčtování vodného a stočného za rok 2009
6. Návrh rozpočtových změn
7. Projednání výsledku kontroly zdravotního stavu stromů
8. Informace k volbám do zastupitelstev obcí
9. Informace o probíhajících akcích
10. Zprávy o činnosti kontrolního a finančního výboru za 1. pololetí 2010
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. Havla a Ing. Trešlovou.
Ad.3.: Body minulého usnesení jsou průběžně plněny.
Ad.4.: Starosta k tomuto bodu programu informoval přítomné o stavu záměru obce o
pronajmutí autokempu Pohoda na dalších 5 let. Ani k druhému vypsanému záměru pronájmu
se nikdo nepřihlásil. Z tohoto důvodu se zastupitelé domluvili na vypsání nového záměru
obce se snížením ročního nájmu na 300 tis. Kč. Projednání případných žádostí bude
provedeno na srpnovém zasedání ZO.
Ad.5.: V dalším bodě programu bylo ZO seznámeno s výsledkem výsledné kalkulace
vodného a stočného za rok 2009, které provedla provozující firma ČEVAK a.s. Protože se
v tomto vyúčtování vyskytlo několik nesrovnalostí, bude ČEVAK vyzván k vysvětlení.
Ad.6.: Byl projednán a schválen následující návrh rozpočtových změn:
Příjmy:
1511 + 3.000,- Kč
daň z nemovitostí
4116 + 74.000,- Kč UZ 17360 neinv.dotace na opravu sochy Světce
4121 + 20.000,- Kč
neinv.dotace od obcí na opravu hřbitovní zdi
4122 + 160.000,- Kč UZ 710 neinv.dotace od kraje na opravu hřbitovní zdi
Paragraf 2141 – Vnitřní obchod: + 3.600,- Kč (prodej pohledů „Roudná“)
Paragraf 2212 – Silnice: + 40.000,- Kč (sponzorský dar od Rumpoldu)
Paragraf 2221 – Provoz veřejné silniční dopravy: + 3.000,- Kč (pronájem autobusové
zastávky)
Paragraf 3723 – Sběr a svoz ostatních odpadů: + 1.000,- Kč (prodej plastových nádob)
Paragraf 6171 – Činnost místní správy: + 1.000,- Kč (kopírování)
Paragraf 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací: - 4.900,- Kč (dividendy)
Výdaje:
Paragraf 2141 – Vnitřní obchod: + 6.500,- Kč (nákup pohledů „Roudná“)
Paragraf 3322 – Zachování a obnova kulturních památek: + 160.000,- Kč UZ 710
(oprava hřbitovní zdi v Janově)
- 250.000,- Kč
Paragraf 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a
historického povědomí: + 74.000,- Kč UZ 17360 (oprava sochy Světce)
- 74.000,- Kč
Paragraf 3341 – Rozhlas a televize: + 15.000,- Kč (veřejný bezdrátový rozhlas)
Paragraf 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň: + 40.000,- Kč (odborný posudek na
stromy včetně kácení)
Paragraf 6171 – Činnost místní správy: + 6.600,- Kč (program WPED)
Příjmy celkem:
+ 300.700,- Kč

Výdaje celkem:
- 21.900,- Kč
Financování: pol. 8115
- 322.600,- Kč
Ad.7.: Dále byl projednán posudek zdravotního a statického stavu stromů podél hlavní ulice
v Roudné. Dle tohoto posudku by se měly v době vegetačního klidu pokácet 3 stromy. ZO
rozhodlo tyto práce realizovat. Při těchto pracích budou zajištěny též odborné prořezávky
ostatních stromů. Starosta zajistí poptání u odborných firem, které jsou na tyto činnosti
specializované.
Ad.8.: Starosta dále podal informaci k volbám do zastupitelstev obcí, které proběhnou 15. a
16.10.2010. Seznámil všechny s harmonogramem a podmínkami jednotlivých úkonů, které
se pro uskutečnění voleb v obci musí dodržet. Současné zastupitelstvo obce zároveň rozhodlo
zachovat stejný počet zastupitelů obce, jako je tomu doposud, tzn. 7. Rovněž bude zachován i
jeden volební obvod pro obec Roudná i její část Janov. Podrobné informace k podávání
kandidátních listin budou případným zájemcům podány starostou.
Ad.9.: Z rozpracovaných akcí byla ukončena oprava hřbitovní zdi. Dále se v současné době
provádí rozšíření vodovodu v Janově a oprava budovy hasičské zbrojnice. Obě akce by měly
být ukončeny do 31.8.2010. Z nákladnějších akcí zbývá ještě realizovat opravu sochy sv.
Jana Nepomuckého, na kterou jsme dostali příslib dotace ve výši 50 tis. Kč. I tuto akci bude
provádět restaurátor p. Hlavsa a předpokládáme, že bude ukončena do konce září 2010. Na
akci propojení vodovodu Janov se skupinovým vodovodem se vyřizuje stavební povolení.
Ad.10.: Předsedové kontrolního a finančního výboru předložili zprávy o jejich činnosti za 1.
pololetí 2010. ZO nemělo žádné připomínky ani dotazy a vzalo zprávy na vědomí.
Usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce Roudná - 2010.
Usnesení č.6/33/10
ZO schvaluje vypsání nového záměru obce na pronájem autokempu Pohoda na roky 20112015 se sníženým nájemným 300 tis.Kč/rok.
Hlasování (7-0-0)
Usnesení č.6/34/10
ZO schvaluje provedení rozpočtových změn dle bodu 6. tohoto zápisu.
Hlasování (7-0-0)
Usnesení č.6/35/10
ZO bere na vědomí posudek zdravotního a statistického stavu stromů podél hlavní ulice
v Roudné a schvaluje provedení doporučených zásahů v době vegetačního klidu, tzn.
1.11.2010.
Hlasování (7-0-0)
Usnesení č.6/36/10
ZO schvaluje pro nové volební období 7 členné zastupitelstvo obce a 1 volební obvod pro
Obec Roudná a její část Janov. Zároveň bere na vědomí minimální složení okrskové volební
komise (5 členů + zapisovatel) a harmonogram přípravných úkonů k těmto volbám.
Hlasování (7-0-0)
Usnesení č.6/37/10
ZO bere na vědomí zápisy kontrolního a finančního výboru o provedených kontrolách za 1.
pololetí 2010.
Hlasování (7-0-0)
Zapsala: Capouchová Renata
Ověřovatelé zápisu: Ing. Havel Josef, v.r.
Ing. Trešlová Bohumila, v.r.
Němejc Pavel, v.r. - starosta

