Zápis č. 37/2014
ze zasedání zastupitelstva obce Roudná ze dne 31.3.2014
Přítomni: Mattanelli Karel, Blažek Zdeněk, Bučinský Václav, Čistecká Radka, Horais Jan,
Menglerová Kateřina
omluven - Kadlec Jiří
Prezenční listina přiložena k originálu zápisu.
Zastupitelstvo obce Roudná je usnášeníschopné.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení
Schválení programu zasedání, popřípadě doplnění
Jmenování ověřovatelů zápisu
Kontrola plnění usnesení minulého zasedání
Smlouva o zřízení věcného břemena
Závěrečný účet obce za rok 2013
Účetní závěrka obce k 31.12. 2013
Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací 2014-2023
Stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2014
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 pana Horaise a pana Blažka.
Ad.4.: Usnesení minulých zasedání jsou postupně plněna.
Ad.5.: Starosta informoval o nutnosti schválit Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: TA014130005287/001 s E.ON Distribuce a.s.
Ad.6.: Starosta k tomuto bodu programu seznámil zastupitele a přítomné se závěrečným účtem obce
Roudná za rok 2013, který obsahuje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013,
vykonanou KÚ Jihočeského kraje. Celé znění závěrečného účtu bylo zveřejněno po dobu 15 dnů před
konáním tohoto zasedání na úřední desce obecního úřadu i způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Žádné připomínky ani dotazy k celoročnímu hospodaření obce nebyly vzneseny. Zastupitelstvo obce
závěrečný účet obce za rok 2013 schválilo s výhradami a přijalo opatření k nápravě nedostatků
a pověřuje starostu obce, aby podal KÚ Jihočeského kraje písemnou informaci o přijetí opatření
k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013.
Ad.7.: Zastupitelstvo obce projednalo účetní závěrku obce Roudná sestavenou ke dni 31.12.2013.
K úkonu schválení účetní závěrky byly zastupitelům před rozhodováním o schválení nebo neschválení
účetní závěrky obce předloženy tyto podklady: schvalovaná účetní závěrka (tj. rozvaha, výkaz zisku
a ztráty, příloha), Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2013, Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2013, Inventarizační zpráva – rok 2013.
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Roudná sestavenou ke dni 31.12.2013 včetně
výsledku hospodaření obce za účetní období roku 2013, neboť na základě předložených podkladů
nezjistilo, že schvalovaná účetní závěrka neposkytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví
a finanční situace účetní jednotky. Současně bylo konstatováno, že ve schvalované účetní závěrce
nebyly shledány chyby, které by byly opravovány v následujícím účetním období. Rovněž
zastupitelstvo obce schvaluje převod výsledku hospodaření za účetní období roku 2013 ve výši
2,188.285,50 Kč, který vyplývá z výkazu zisku a ztráty, na účet „Výsledek hospodaření
předcházejících účetních období“.
Ad.8.: V tomto bodě starosta informoval o nutnosti schválit Plán financování obnovy vodovodů
a kanalizací 2014-2023 vytvořený firmou Čevak a.s.
Ad.9.: Starosta k tomto bodu seznámil přítomné s nákladovostí provozování vodovodu a kanalizace

za uplynulý rok od 1.4.2013 do dnešního dne vytvořenou zástupcem firmy ČEVAK a.s. panem Ing.
Křiklánem. Z této nákladovosti vyplynul návrh kalkulace ceny vodného a stočného na další roční
období. Po diskusi byl starosta obce zastupitelstvem obce pověřen dále jednat o této ceně.
Ad.10.: V tomto bodě starosta informoval o nutnosti schválit rozpočtové změny.
Rozpočtové opatření č. 4/2014
§
pol. text
MD (Kč)
Dal (Kč)
Příjmy
3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
10 000,00
Příjmy celkem
10 000,00
Výdaje
2143
Cestovní ruch
45 000,00
3613
Nebytové hospodářství
100 000,00
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
300 000,00
Výdaje celkem
445 000,00
Financování
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na b. ú. kromě účtů ... 435 000,00
Financování celkem
435 000,00
Ad.10.: V různém starosta informoval přítomné o Žádosti o souhlas k provozování zařízení pro sběr,
výkup a využívání odpadů kategorie „O“ a „N“ firmy Cottex Trade s.r.o. na provozovně Roudná
č.p.1. Dále starosta informoval přítomné o nabídce firmy INTEM s.r.o na výměnu zastaralých
osvětlovacích soustav veřejného osvětlení za moderní a úsporný systém s LED svítidly bez vstupních
investic. Konkrétní nabídka pro obec Roudná bude vytvořena po vytvoření Pasportu veřejného
osvětlení. Poté starosta informoval přítomné o žádosti pana Ing. Vladislava Dvořáka oplotit na vlastní
náklady pozemek p.č. 393/23. Technické řešení tohoto oplocení bude součástí smlouvy o zřízení
služebnosti stezky a cesty.
Usnesení z 37. zasedání zastupitelstva obce Roudná konaného dne 31.3.2014
Usnesení č. 37/272/14
ZO souhlasí s navrženým programem.
Hlasování:
pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 37/273/14
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: TA-014130005287/001 s E.ON Distribuce a.s.
Hlasování:
pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 37/274/14
ZO projednalo závěrečný účet obce spolu se ve zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2013 na základě § 43 zákona č.128/200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů na základě § 17
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a souhlasí s celoročním
hospodařením s výhradou. Výhrada spočívá v tom, že zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele
smlouvu na veřejnou zakázku, výši skutečně uhrazené ceny a seznam subdodavatelů. Výhrada bude
napravena starostou obce Karlem Mattanelli v termínu další povinnosti zadavatele uveřejnit na profilu
zadavatele smlouvu na veřejnou zakázku, výši skutečně uhrazené ceny a seznam subdodavatelů. ZO
pověřuje starostu obce, aby podal KÚ Jihočeského kraje písemnou informaci o přijetí opatření
k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013.
Hlasování:
pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 37/275/14
ZO schvaluje účetní závěrku obce Roudná sestavenou ke dni 31.12.2013 včetně výsledku hospodaření
za účetní období roku 2013 ve výši 2,188.285,50 Kč a jeho převod na účet „Výsledek hospodaření
předcházejících účetních období“.
Hlasování:
pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 37/276/14
ZO schvaluje Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací 2014-2023 vytvořený firmou Čevak
a.s.
Hlasování:
pro 6, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. 37/277/14
ZO pověřuje starostu obce dalším jednáním s firmou Čevak a.s. o ceně vodného a stočného na rok
2014.
Hlasování:
pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 37/278/14
ZO schvaluje změnu rozpočtu obce Roudná na rok 2014 dle návrhu rozpočtového opatření č. 4/2014
(viz bod č. 10 tohoto zápisu).
Hlasování:
pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 37/279/14
ZO nesouhlasí s Žádostí o souhlasu k provozováním zařízení pro sběr, výkup a využívání odpadů
kategorie „O“ a „N“ firmy Cottex Trade s.r.o. na provozovně Roudná č.p. 1.
Hlasování:
pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 37/280/14
ZO bere na vědomí nabídku firmy INTEM s.r.o na výměnu zastaralých osvětlovacích soustav
veřejného osvětlení za moderní a úsporný systém s LED svítidly bez vstupních investic. ZO rozhodne
o této nabídce po vytvoření Pasportu veřejného osvětlení a vytvoření konkrétní nabídky pro obec
Roudná.
Hlasování:
pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 37/281/14
ZO souhlasí žádostí pana Ing. Vladislava Dvořáka oplotit na vlastní náklady pozemek p.č. 393/23.
Technické řešení tohoto oplocení bude součástí smlouvy o zřízení služebnosti stezky a cesty.
Hlasování:
pro 6, proti 0, zdržel se 0

Zapsal : Mattanelli
Ověřovatelé zápisu: Horais
Blažek

Karel Mattanelli
starosta

