Zápis č. 2/2010
ze zasedání zastupitelstva obce Roudná ze dne 22.2.2010.
Přítomni: Němejc, Janák, Horais, Ing. Havel, Chochol, Ing. Trešlová .
Presenční 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. Informace o podmínkách pronájmu autokempu
5. Vodovod v Janově
6. Návrh rozpočtových změn
7. 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. Havel a p. Chochol.
Ad.3.: Body minulého usnesení jsou plněny.
Ad.4.: Starosta v tomto bodě seznámil přítomné s odpovědí pracovníka oddělení dozoru MV
v Č.B. na náš dotaz k postupu pronájmu autokempu na dalších 5 let. Z odpovědi jasně
vyplývá, že bude nutné záměr obce o pronajmutí tohoto zařízení zveřejnit po dobu 15-ti dnů.
Nelze v tomto případě uplatnit opční právo. Po krátké diskusi bylo dohodnuto výběrové
řízení vypsat do konce května, tak aby se mohlo v druhé polovině června uskutečnit
vyhodnocení nabídek a uzavřít smlouvy o pronájmu. I když rozhodovací právo o pronájmech
má podle legislativy starosta, ten požaduje, aby vyhodnocení nabídek provedli všichni ZO.
ZO s návrhem souhlasili.
Ad.5.: V dalším bodě programu byl projednán postup realizace rozšíření a obnovy
vodovodních řadů v Janově, který je rozdělen do 4 částí..
1) Propojení vodovodu Janov (u ZTV) se skupinovým vodovodní řadem Js 500, čímž
by mělo dojít k posílení tlaku v celé vodovodní soustavě Janov. V současné době je
připravena PD, ale dosud není kladné vyjádření od VaK.
2) Dostavba vodovodu Janov. Jedná se o nový vodovodní řad DN90 mezi ZTV Janov
a přívodním vodovodním řadem DN90 před domem čp. 42. Záměr obecního úřadu
je realizovat tento vodovodní řad při výstavbě kanalizace Janov, aby se ušetřily
náklady na zemních pracích. V současné době je připravena PD a probíhá jednání
s majiteli pozemků. Zatím bohužel nebyl vydán souhlas 1 vlastníka pozemku. Svůj
nesouhlas časově omezuje do doby nabytí právní moci připravované pozemkové
úpravy v obci. Je zde nebezpečí oddálení vydání územního rozhodnutí a tím
zpomalení celého stavebního řízení, což by nemuselo časově korespondovat
s termínem realizace kanalizace.
3) Rekonstrukce vodovodu Janov. Tato akce by měla být realizována rovněž při
výstavbě kanalizace, aby se ušetřily náklady na zemní práce. Jedná se o výměnu
starého pozinkovaného potrubí za PE.
4) Vodovodní přechody Janov. Jsou to 3 vodovodní řady, které umožní připojení
dalších 5 RD na veřejný vodovod. Zpracováním PD na tuto část byl pověřen Ing.
Čížek. K samotné realizaci by mohlo dojít po vyřízení územního a stavebního
řízení v průběhu měsíců května a června 2010.
Na část zmiňovaných akcí, pokud bude obec stavebním řízením včas připravena, má obec
v úmyslu požádat o dotaci v rámci žádosti o dotaci na kanalizaci. O průběhu postupu
připravenosti budou zastupitelé průběžně informováni.
Ad.6.: Byl projednán a schválen následující návrh rozpočtových změn:
Příjmy:
1332 + 2.000,- Kč popl. za znečišťování ovzduší (Leguán)
1337 + 9.200,- Kč popl. za likvidaci kom. odpadu

3613 2111 + 85.200,- Kč přijaté zálohy na energie (prodejna)
3632 2111 - 1.000,- Kč hřbitovní popl.
3722 2111 - 3.000,- Kč popl. za odpady – podnikatelé
Výdaje:
Paragraf 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2219 6121 +
300,- Kč správní popl. „Rekonstrukce MK v obci Roudná“
Paragraf 6171 – Činnost místní správy: celkové navýšení paragrafu o 85.200,- Kč
6171 5151 + 1.200,- Kč voda
6171 5154 + 84.000,- Kč el. energie
Příjmy celkem:
+ 92.400,- Kč
Výdaje celkem:
+ 85.500,- Kč
Financování: pol. 8115 - 6.900,- Kč
Ad.7.: V různém:
- byla projednána žádost p.Hanzalové (č.p.79) o provedení přemístění stožáru
veřejného osvětlení z důvodu plánované realizace výjezdu ze zahrady. ZO rozhodli
žádosti vyhovět a starostu pověřili zajištěním akce.
- starosta dále informoval o podání žádosti u provozovatele autobusové linky č.
230 680, aby spoj na Soběslav v cca 9,00 h zastavoval. Protože provozovatel bude
s určitostí požadovat finanční příspěvek (10000,- Kč), proto rozhodli ZO před
poskytnutím této částky zjistit, kolik lidí by tento spoj využívalo. Ke změně jízdního
řádu, jež podléhá různým schvalovacím řízením, by mělo dojít v červnu. Podle zájmu
občanů ZO rozhodne na příštím zasedání zda trvat na zastávce uvedeného spoje či
nikoli,
- dále byla prodiskutována otázka zajištění údržby komunikací v příštím zimním
období 2010-2011, neboť s letošním dodavatelem těchto prací nebyla přílišná
spokojenost. ZO se rozhodli vypsat výběrové řízení.
Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce Roudná - 2010.
Usnesení č.2/06/10
ZO berou na vědomí stanovisko dozoru MV v ČB k postupu v pronájmu autokempu a
souhlasí s přípravou podmínek vyhlášení záměru pronajmutí autokempu na dalších 5 let.
Termín vyhlášení záměru je určen do 31.5.2010. Samotné vyhodnocení nabídek a výběr
nového nájemce je stanoven do 30.6.2010.
Hlasování (6-0-0)
Usnesení č.2/07/10
ZO schvalují provedení rozpočtových změn uvedených v bodě 6. tohoto zápisu.
Hlasování (6-0-0)
Usnesení č.2/08/10
ZO schvalují zajištění realizace vodovodních řadů dle bodu 5/1. a 5/4. tohoto zápisu a to z
vlastních finančních prostředků z rozpočtu obce.
Hlasování (6-0-0)
Usnesení č.2/09/10
ZO souhlasí s přemístěním stožáru VO a pověřují starostu zajištěním prací s akcí
souvisejících.
Hlasování (6-0-0)
Zapsala: Capouchová Renata
Ověřovatelé zápisu: Ing. Havel Josef
Chochol Václav
Němejc Pavel-starosta

