Zápis č. 8/2010
ze zasedání zastupitelstva obce Roudná ze dne 27.9.2010
Přítomni: Němejc, Janák, Chochol, Ing. Trešlová, Mattanelli, Ing. Havel
Omluveni: Horais
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
4. Neinvestiční dotace pro obec Chrastava
5. Pronájem vodní plochy bývalé pískovny p.č. 418/1
6. Návrh rozpočtových změn
7. Humanitární sbírka ošacení
8. Informace o řešení problémů s dopravou pro stavbu dálnice D3
9. Informace o stavu rozpracovanosti připravovaných a realizovaných akcí
10. Rozšíření vodovodu Janov - vícepráce
11. Nabídka prodeje vybavení chatek od AŽD Praha
12. 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. Havla a Ing. Trešlovou.
Ad.3.: Body minulého usnesení jsou průběžně plněny.
Ad.4.: Úvodem tohoto bodu se starosta vrátil k oživení situace letošních povodní v severních
Čechách a problémům, které tato povodeň přinesla zatopeným obcím. Po předchozí domluvě
se zastupiteli obce naše obec přispěla obci Chrastava neinvestiční finanční pomocí
k odstraňování vzniklých škod ve výši 45 000,- Kč. Z tohoto důvodu starosta požádal o
dodatečné odsouhlasení, aby se tato dotace uvedla v zápise zasedání . ZO souhlasili.
Ad.5.: Záměr obce na pronájem vodní plochy bývalé pískovny p.č. 418/1 v k.ú. Roudná nad
Lužnicí o výměře 46 444 m2 byl zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce
od 3.8 do 15.9.2010. Svou nabídku a žádost o prodloužení nájemní smlouvy předložila pouze
MO Českého rybářského svazu Soběslav, který je držitelem dekretu k výkonu rybářského
práva na tekoucích vodách, do nichž dle platného zákona, pískovny patří. ZO doporučilo
starostovi žádosti vyhovět a uzavřít se zájemcem nájemní smlouvu na dalších 5 let. Starosta
doporučení akceptoval. Nájemné bude činit 1100,-Kč/ha.
Ad.6.: Byl projednán a schválen následující návrh rozpočtových změn:
Příjmy:
1341 +
200,- Kč poplatek ze psů
1511 + 33.500,- Kč daň z nemovitostí
Paragraf 3632 – Pohřebnictví: + 200,- Kč (hřbitovní poplatek)
Paragraf 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů: + 600,- Kč (odpady – podnikatelé)
Paragraf 3723 – Sběr a svoz ostatních odpadů: + 1.200,- Kč (prodej plastových nádob na
odpad)
Výdaje:
Paragraf 3613 – Nebytové hospodářství: + 8 200,- Kč (nákup boileru – kadeřnictví)
Paragraf 3639 - Komunální rozvoj a územní rozvoj j.n.: - 45.000,- Kč (převod na par.
5299)
Paragraf 5299 – Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy: + 45.000,- Kč
(neinvestiční dotace městu CHRASTAVA na odstranění následků povodně v 8/2010)
Příjmy celkem:
+ 35.700,- Kč
Výdaje celkem:
+ 8.200,- Kč

Financování: pol. 8115 - 27.500,- Kč
Ad.7.: Po dohodě obce s Diakonií Broumov je vyhlášena sbírka použitého ošacení, která se
uskuteční v pátek 8. října 2010 od 15,00 do 17,00 hodin v hasičské zbrojnici. Jako
v minulosti musí být z důvodu další přepravy a manipulace vše zabaleno buďto v krabicích
nebo v zavázaných pytlích.
Ad.8.: Starosta přítomné informoval o problémech a jejich dohodnutých řešení při zvýšené
dopravě související s výstavbou dálnice D3. Správce stavby dal příslib, že do 20.10.2010
budou provedeny opravy poškozených komunikací.
Ad.9.: V tomto bodě programu podal starosta informace o rozpracovaných a dokončených
akcích. Ve stadiu stavebního řízení je stále Prodloužení vodovodu Janov, čímž by měl být
propojen skupinový vodovod s vodovodem v Janově. Papírově dále ještě není dokončeno
Rozšíření vodovodu Janov. Oprava sochy sv. J. Nepomuckého má být dokončena do
30.9.2010. Oprava hasičské zbrojnice je provedena a je odeslána i závěrečná zpráva
k vyhodnocení dotace. Oprava hřbitovní byla převzata k 31.7., ale v současné době se
reklamuje nátěr. Nákladnější akce, jako je kanalizace v Janově, rekonstrukce ulice k bývalé
pískovně, zokruhování ul.Zahradní nebo dokončení komunikace pro ZTV Janov jsou sice
stavebně již povoleny, ale zatím nejsou dostatečně finančně zajištěny. Bezdrátový rozhlas je
realizován a převzat do užívání.
Ad. 10.: V dalším bodě byla podána informace o realizaci akce „Rozšíření vodovodu Janov“.
Z důvodu kamenného podloží bylo nutné nahradit protlaky pod komunikací ve dvou
případech podvrtem, což přineslo zvýšení nákladů o 33 000,-Kč. ZO souhlasili s proplacením
navýšených nákladů.
Ad.11.: AŽD Praha nabídlo obci vybavení chatek v kempu Pohoda. ZO rozhodli nabídky
využít a vybavení v hodnotě 36 520,- Kč odkoupit. Před uskutečněním této záležitosti bude
ještě provedena fyzická kontrola stavu jednotlivých položek.
Ad.12.: V různém:
- ZO projednali návrh smlouvy o zřízení práva věcného břemene na el. přípojku pro RD
Janov 38. Souhlasili uzavřít smlouvu dle uzavřené smlouvy o smlouvě
- budoucí z 2.4.2007 a to bezplatně.
- Byla projednána žádost na odkoupení kamenných patníků od komunikace (směr
Doubí). ZO s prodejem nesouhlasili.
- Byla též projednána žádost o možnost umístění reklamního panelu na sloup veřejného
osvětlení při výjezdu z obce směrem k Soběslavi. ZO souhlasili za předpokladu výše
nájemného 5000,- Kč/rok s platbou předem.
- Na výzvu k zimní údržbě místních komunikací se nikdo nepřihlásil. Proto ZO rozhodli
vypsat další výzvu.
Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce Roudná - 2010
Usnesení č.8/43/10
ZO dodatečně schvaluje neinvestiční dotaci obci Chrastava ve výši 45 000,- Kč na
odstraňování následků povodně 2010.
Hlasování (6-0-0)
Usnesení č.8/44/10
ZO doporučuje uzavřít nájemní smlouvu s MO ČRS Soběslav na vodní plochu bývalé
pískovny dle bodu 5. tohoto zápisu.
Hlasování (6-0-0)
Usnesení č.8/45/10
ZO souhlasí s provedením rozpočtových změn dle návrhu v bodu 6. tohoto zápisu.
Hlasování (6-0-0)
Usnesení č.8/46/10
ZO bere na vědomí vícepráce spojené s výstavbou akce „Rozšíření vodovodu Janov“ a
schvaluje proplacení zvýšených nákladů o 33 000,- Kč.

Hlasování (6-0-0)
Usnesení č.8/47/10
ZO schvaluje nákup vybavení chatek od AŽD Praha dle nabídky v hodnotě 36 520,- Kč.
Hlasování (6-0-0)
Usnesení č.8/48/10
ZO schvaluje uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na el.
přípojku pro RD Janov č. 38 bezplatně.
Hlasování (6-0-0)
Zapsala: Capouchová Renata
Ověřovatelé zápisu: Ing. Havel, v.r.
Ing. Trešlová, v.r.
Němejc Pavel, v.r. - starosta

