Zápis č. 12/2011
Přítomni:

ze zasedání zastupitelstva obce Roudná ze dne 12.12.2011
Mattanelli Karel, Kadlec Jiří, Horais Jan, Čistecká Radka, Menglerová Kateřina,
Bučinský Václav, Zdeněk Blažek

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

Zahájení
Schválení programu zasedání, popřípadě doplnění
Jmenování ověřovatelů zápisu
Kontrola plnění usnesení minulého zasedání
Žádost o dotaci z POV
Komplexní pozemková úprava Roudná nad Lužnicí
Rozpočet na rok 2012
OZV – poplatek za odpady
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 Blažka a paní Menglerovou.
Ad.4.: Usnesení z minulého zastupitelstva jsou postupně plněna.
Ad.5.: Starosta seznámil 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“.
Ad.6.: Starosta informoval přítomné o probíhající Komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Roudná nad
Lužnicí.
Ad.7: Starosta úvodem projednávání rozpočtu na příští rok informoval přítomné, že Návrh rozpočtu
obce Roudná na rok 2012 byl vyvěšen na úřední desce dne 23.11.2011 a sejmut dne 12.12.2011. Ve
stejném období byl návrh rozpočtu zveřejněn na webových stránkách obce, tj. způsobem umožňujícím
dálkový přístup. Občané měli možnost se k návrhu rozpočtu vyjádřit a vznést připomínky buď
písemně do 12.12.2011 a nebo na tomto zasedání, čehož nikdo nevyužil.
Zastupitelstvo obce detailně po jednotlivých položkách a paragrafech projednalo návrh rozpočtu obce
Roudná na rok 2012. V rámci projednávání nebyly vzneseny ani přijaty žádné pozměňovací návrhy.
Konečná podoba rozpočtu na rok 2012 je tak naprosto shodná se zveřejněným návrhem. (viz příloha)
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje rozpočet obce Roudná na rok 2012 v členění dle
uvedených závazných ukazatelů (viz příloha). Rozpočet je schválen jako schodkový s výší schodku
2,622.200,-- Kč. Schodek rozpočtu bude pokryt z přebytků hospodaření minulých let.
Ad.8.: Starosta informoval přítomné o Obecně závazné vyhlášce č. 1/2011, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Ad.9.: V různém starosta informoval o změnách ve výkonu veřejné služby, které vyjdou v platnost od
1.1.2012. Dále pan Blažek upozornil na žalostný stav autobusových zastávek.

Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce Roudná konaného dne 12.12.2011
Usnesení č. 12/102/11
ZO souhlasí s navrženým programem.
Hlasování:
pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 12/103/11
ZO schvaluje předloženou změnu č.2 a změnu č.3 plánu společných zařízení zapracované do
dokumentace komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Roudná nad Lužnicí fi GEODIS Brno a bere na
vědomí výsledek jejich projednání ve sboru KPÚ obce.
Hlasování:
pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 12/104/11
ZO schvaluje svou účast v realizaci společného projektu Svazku obcí Soběslavsko z POV DT7 na rok
2012 pod názvem „Zlepšení vybavenosti obcí DSO Soběslavsko - mobiliář“, 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. 12/105/11
ZO schvaluje rozpočet obce Roudná na rok 2012 v členění podle uvedených závazných ukazatelů.
Rozpočet je schválen jako schodkový s výší schodku 2,622.200,-- Kč, který bude pokryt financující
položkou „Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech“.
Hlasování:
pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 12/106/11
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. ZO dále
schvaluje tyto ceny za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů pro podnikatelské subjekty:
název subjektu
TJ Dynamo Roudná
Elkov
Jasanka PCD s.r.o.
Jasanka s.r.o.
JASPO-AUTODOPRAVA s.r.o.
JEDNOTA, o.d. Tábor
Jaroslava Kadlecová - Hospůdka Pod lípou
LEGUÁN - povrchové úpravy s.r.o.
Ing. Jozef Tárnok - ET system
SLOUPÁRNA MAJDALENA s.r.o
Václav Picek

poplatek
tříděný odpad
Kč/rok
633,127,-

127,127,127,-

127,-

poplatek
komunální odpad
Kč/rok
1 392,1 392,2 784,9 186,1 392,1 392,1 392,2 784,1 392,1 392,1 392,-

celkem
Kč/rok
2 025,1 519,2 784,9 186,1 392,1 519,1 519,2 911,1 392,1 392,1 519,-

Hlasování:
pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 12/107/11
ZO pověřuje starostu získáním více informací o výkonu veřejné služby a jeho přínosu pro obec.
Hlasování:
pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 12/108/11
ZO pověřuje starostu nalézt řešení rekonstrukce autobusových zastávek.
Hlasování:
pro 7, proti 0, zdržel se 0

Zapsal : Mattanelli

Ověřovatelé zápisu: Blažek
Menglerová

Karel Mattanelli
starosta

