Zápis č. 25/2013
ze zasedání zastupitelstva obce Roudná ze dne 25.3.2013
Přítomni: Mattanelli Karel, Kadlec Jiří, Blažek Zdeněk, Horais Jan, Bučinský Václav, Čistecká Radka,
Menglerová Kateřina
Prezenční listina přiložena k originálu zápisu.
Zastupitelstvo obce Roudná je usnášeníschopné.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Schválení programu zasedání, popřípadě doplnění
Jmenování ověřovatelů zápisu
Kontrola plnění usnesení minulého zasedání
Výběr zhotovitele kanalizace Janov – II. etapa
Stanovení ceny vodného a stočného pro rok 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 Čisteckou a paní Menglerovou.
Ad.4.: Usnesení minulých zasedání jsou postupně plněna.
Ad.5.: Starosta informoval přítomné o cenových nabídkách na zhotovení kanalizace Janov II. etapa.
Ad.6.: Starosta k tomto bodu seznámil přítomné s nákladovostí provozování vodovodu a kanalizace
za uplynulý rok od 1.4.2012 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 byla zastupitelstvem obce odsouhlasena opět dvousložková cena, což znamená
pevný paušální poplatek za vodné a stočné, a dále pak pohyblivé složky závisejících na množství
odebrané a vypouštěné vody.
Vodné na rok 2013
Bez DPH
Pevná složka 420,- Kč/vodoměr (2,5 m3/H), pohyblivá složka 31,93 Kč/m3
S DPH ( 15 % )
Pevná složka 483,00 Kč/vodoměr (2,5 m3/H), pohyblivá složka 36,72 Kč/m3
Stočné na rok 2013
Bez DPH
Pevná složka 130,- Kč/1 výpustné místo, pohyblivá složka 20,21 Kč/m3
S DPH ( 15 % )
Pevná složka 149,50 Kč/1 výpustné místo, pohyblivá složka 23,24 Kč/m3
Celkem vodné a stočné 2013
Bez DPH
52,14 Kč/m3
S DPH ( 15 % )
59,96 Kč/m3

Ad.7.: V tomto bodě starosta informoval o nutnosti schválit rozpočtové změny.
Rozpočtové opatření č. 4/2013
§
pol.
3326

text

MD (Kč)

Výdaje
Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,
národního a historického povědomí
Výdaje celkem
Financování
Změna stavu krátkodobých prostředků na b. ú. kromě
8115 účtů ...
Financování celkem

Dal (Kč)
27 000,00
27 000,00

27 000,00
27 000,00

Ad.8.: V různém starosta informoval o průběhu zhotovení nového územního plánu obce Roudná
a o svolání informativní schůzky se zhotovitelem tohoto plánu pro občany. Tato schůzka se bude
konat dne 4.4.2013 v 18 00 na obecním úřadě.
Usnesení z 25. zasedání zastupitelstva obce Roudná konaného dne 25.3.2013
Usnesení č. 25/198/13
ZO souhlasí s navrženým programem.
Hlasování:
pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 25/199/13
ZO schvaluje jako zhotovitele kanalizace Janov – II. etapa firmu InTePs s.r.o., Kollárova 511, 397 01
Písek.
Hlasování:
pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 25/200/13
ZO schvaluje cenu vodného a stočného pro rok 2013 ( viz. bod 6. tohoto zápisu ).
Hlasování:
pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 25/201/13
ZO schvaluje změnu rozpočtu obce Roudná na rok 2013 dle návrhu rozpočtového opatření č. 4/2013
(viz bod č. 7 tohoto zápisu).
Hlasování:
pro 7, proti 0, zdržel se 0

Zapsal : Mattanelli

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

Karel Mattanelli v.r.
starosta

