Zápis č. 22/2012
Přítomni:

ze zasedání zastupitelstva obce Roudná ze dne 17.12.2012
Mattanelli Karel, Kadlec Jiří, Blažek Zdeněk, Čistecká Radka, Menglerová Kateřina,
Horais Jan, Bučinský Václav

Omluveni:
Prezenční listina přiložena k originálu zápisu.
Zastupitelstvo obce Roudná je usnášeníschopné.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zahájení
Schválení programu zasedání, popřípadě doplnění
Jmenování ověřovatelů zápisu
Kontrola plnění usnesení minulého zasedání
OZV 1/2012 – poplatek za odpady
Stanovení ceny za odpady pro podnikatele
Rozpočet na rok 2013
Rozpočtový výhled 2014 - 2018
Změna č. 1 územního plánu Sedlečko
DSO Soběslavsko – společný projekt 2013
Rozpočtové změny
Různé

Ad.1.: Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce přivítáním přítomných a konstatoval, že zasedání
je usnášeníschopné.
Ad.2.: Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu a dal o tomto návrhu hlasovat.
Ad.3.: Starosta určil ověřovateli zápisu paní Menglerovou a paní Čisteckou.
Ad.4.: Usnesení minulých zasedání jsou postupně plněna.
Ad.5.: Starosta informoval přítomné o nutnosti schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů. Zde došlo k navýšení poplatku z 420,- Kč na 450,- Kč (okolní
obce : Klenovice - 550,- Kč, Tučapy - 625,- Kč, Skalice - 500,- Kč, Myslkovice - 500,- Kč) a
k přidání osvobození pro poplatníky, kteří prokazatelně pobývají mimo území České republiky
nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců. Po krátké diskusi nechal zastupitele hlasovat.
Ad.6.: Starosta informoval přítomné o sazbách poplatků za odpady pro podnikatele a nechal o nich
hlasovat.
Sazba poplatku za odpady - rok 2013 podnikatelé
Název firmy

objekt

tříděný sběr popelnice celkem

ELKOV
JASANKA PCD s.r.o.
JASANKA s.r.o.
JASPO-AUTODOPRAVA
JEDNOTA, o.d.
Jozef Tárnok - ET systém
Kadlecová Jaroslava
Vanko Michal - Autolakovna
Picek Václav - občerstvení
Disporris, a.s.
TJ DYNAMO ROUDNÁ
PREFA Roudná s.r.o.

Roudná 267
Roudná 261- pila
Zem.provozovna
Roudná 261
prodejna
Janov 1
Janov 15 - Hospůdka Pod lípou
Roudná 291
Roudná 102
Roudná 45
Roudná 263
Roudná 277

136

Celkem

136
136
34
136
677
1 255

1 489
2 979
9 829
1 489
1 489
1 489
1 489
1 489
372
2 979
1 489
1 489

1 625
2 979
9 829
1 489
1 625
1 489
1 625
1 489
406
3 115
2 166
1 489

28 071

29 326

Ad.7.: V tomto bodě starosta informoval přítomné, že návrh rozpočtu obce Roudná na rok 2013 byl
zveřejněn dne 29.11.2012 na úřední desce a na webových stránkách obce, čímž byla dodržena
zákonem stanovená 15-ti denní lhůta zveřejnění před datem projednání. Občané měli možnost se
k návrhu rozpočtu vyjádřit a vznést připomínky buď písemně do 17.12.2012 nebo na tomto zasedání,
čehož nikdo nevyužil. Zveřejněný návrh rozpočtu obce Roudná na rok 2013 byl v průběhu
projednávání upraven následujícím pozměňovacím návrhem:
- rozpočtový paragraf 6402 (Finanční vypořádání minulých let): zvýšení výdajů o 800,- Kč
(vratka dotace na volbu prezidenta republiky)
Ad.8.: Starosta seznámil přítomné s Rozpočtovým výhledem 2014 – 2018 a dal o něm hlasovat.
Ad.9.: Starosta informoval přítomné o Změně č. 1 územního plánu Sedlečko u Soběslavě a nechal o
něm hlasovat.
Ad.10.: V tomto bodě starosta informoval přítomné se záměrem účastnit se realizace společného
projektu Svazku obcí Soběslavsko z POV DT7 na rok 2012 pod názvem „Zlepšení vybavenosti obcí
DSO Soběslavsko – mobiliář II.“ Dále informoval o záměru obce realizovat opravu místních
komunikací Janov náves a okolo hřbitova z POV DT4.
Ad.11.:
Rozpočtové opatření č. 14/2012
§
pol. text
Příjmy
1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů
1121 Daň z příjmů právnických osob
1361 Správní poplatky
1511 Daň z nemovitostí
4111 Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR - volba prezidenta
republiky UZ 98008
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů - neinv. dotace
"Kanalizace a ČOV v obci Roudná - úroky z úvěru" UZ 710
3723
Sběr a svoz ostatních odpadů
Příjmy celkem

2221
3639
3113
3111
6115

Výdaje
Provoz veřejné silniční dopravy
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
Základní školy
Předškolní zařízení
Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
(volba prezidenta republiky) UZ 98008
Výdaje celkem
Financování
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na b. ú.
Financování celkem

MD (Kč)

Dal (Kč)

2 700,00
2 200,00
100,00
32 000,00
800,00
9 000,00
3 200,00
50 000,00

5 300,00
-5 300,00
4 000,00
-4 000,00
800,00
800,00

49 200,00
49 200,00

Ad.12.: V různém starosta informoval o záměru pronájmu vodohospodářského majetku obce Roudná
z důvodu ukončení platnosti stávající smlouvy. Dále starosta informoval o jednání s panem Horákem
zástupcem firmy Metroprojekt Praha a.s. ohledně modernizace trati Veselí n/L – Tábor a s tím
související změnou technického řešení (nahrazení dvou tunelových úseků u obcí Janov a Sedlečko
vedením trati v zářezech a změna nivelety kolejí).

Usnesení z 22. zasedání zastupitelstva obce Roudná konaného dne 17.12.2012
Usnesení č. 22/173/12
ZO souhlasí s navrženým programem.
Hlasování:
pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 22/174/12
ZO schvalují Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Hlasování:
pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 22/175/12
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje rozpočet obce Roudná na rok 2013 v navrženém znění
upraveném o jeden pozměňovací návrh a v členění dle uvedených závazných ukazatelů (viz příloha
zápisu). Příjmy činí 5,775.300,- Kč a výdaje činí 11,433.500,- Kč. Rozpočet je schválen jako
schodkový s výší schodku 5,658.200,- Kč, který je pokryt financující položkou „Změna stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech“, tzn. přebytkem hospodaření minulých let.
Hlasování:
pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 22/176/12
ZO schvaluje Rozpočtový výhled 2014 – 2018.
Hlasování:
pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 22/177/12
ZO souhlasí se Změnou č. 1 územního plánu Sedlečko u Soběslavě dle § 6 odst. 6 písm. d) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a neuplatňuje ke
změně jako sousední obec žádné připomínky.
Hlasování:
pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 22/178/12
ZO schvaluje svou účast v realizaci společného projektu Svazku obcí Soběslavsko z POV DT7 na rok
2013 pod názvem „Zlepšení vybavenosti obcí DSO Soběslavsko – mobiliář II.“, a je připraveno
realizovat svou část projektu ve výši 110tis Kč, kdy vlastní zdroje obce jsou předpokládány z 30%,
tedy 33tis Kč.
Hlasování:
pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 22/179/12
ZO schvaluje svou účast v realizaci opravy místních komunikací Janov náves a okolo hřbitova z POV
DT4 na rok 2013.
Hlasování:
pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 22/180/12
ZO schvaluje změnu rozpočtu obce Roudná na rok 2012 dle návrhu rozpočtového opatření č. 14/2012
(viz bod č. 11 tohoto zápisu).
Hlasování:
pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 22/181/12
ZO schvaluje záměr pronájmu vodohospodářského majetku obce Roudná.
Hlasování:
pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 22/182/12
ZO pověřuje starostu vyvolat jednání s panem Horákem zástupcem firmy Metroprojekt Praha a.s.
ohledně modernizace trati Veselí n/L – Tábor.
Hlasování:
pro 7, proti 0, zdržel se 0

Zapsal : Mattanelli

Ověřovatelé zápisu: Čistecká v.r.
Menglerová v.r.

Karel Mattanelli v.r.
starosta

