ZÁPIS
z 3. zasedání Zastupitelstva obce Roudné, konaného dne 16.12.2010 od 18,00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Roudné, okr. České Budějovice.

I.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Přítomni:

Gustav Had, Jiřina Gramanová, Libor Šolc, Ing. Eduard Šebenda
Bc. Vlastimil Šram, Bohuslav Zikeš, Marie Bratršovská, Josef Nováček,
Mgr. Jaroslav Koreš.
Nepřítomni: Ing. Ludvík Friebel, Ph.D., Ing. Jana Kuboušková.
Starosta obce Gustav Had přivítal zastupitele a všechny přítomné. Prohlásil, že jednání
obecního zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval, že je přítomna
nadpoloviční většina členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášení se schopné.

II.
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta Gustav Had určil zapisovatele a ověřovatele zápisu:
Zapisovatel: Zdeňka Halířová.
Ověřovatelé zápisu: Josef Nováček, Marie Bratršovská.
Starosta požádal zastupitele o rozšíření programu jednání o bod „Uplatnění 2. námitky k
Zásadám územního rozvoje Jč. kraje“. Poté dal starosta obce p. Had hlasovat o rozšířeném
návrhu programu jednání zastupitelstva.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo odsouhlasilo program jednání 3. zasedání zastupitelstva.

III.
Kontrola úkolů z 2. zasedání zastupitelstva
Starosta přečetl usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce a konstatoval, že k zápisu z jednání
zastupitelstva nebyly žádné výhrady.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zápis z 2. zasedání zastupitelstva.

IV.
Rozpočet obce Roudné na rok 2011
Starosta informoval přítomné o tom, že byla podána připomínka k návrhu rozpočtu na rok
2011 panem Michalem Šperglem, U Rybníčku 35, Roudné (viz příloha). Připomínka byla
zastupitelstvem projednána a bylo zdůvodněno, proč je rozpočet vytvořen jako vyrovnaný.
Dále zastupitelé projednali, zda finanční příspěvky pro Tělovýchovnou jednotu Malše Roudné
a Myslivecké sdužení „Malše“ Roudné a provozní dotace pro Mateřskou školu Roudné budou

bezhotovostně převedeny jednorázově nebo ve splátkách.
Starosta dal hlasovat, kdo souhlasí s navrženým vyrovnaným rozpočtem obce Roudné na rok
2011 a současně, kdo souhlasí s převodem finančních příspěvků pro TJ a MS a provozní
dotace MŠ v jednorázové výši.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo vyrovnaný rozpočet obce Roudné na rok 2011 a vyplacení
finančních příspěvků pro Tělovýchovnou jednotu Malše Roudné a Myslivecké sdužení
„Malše“ Roudné a provozní dotace pro Mateřskou školu Roudné jednorázově v měsíci
lednu r. 2011.

V.
Pověření k provedení rozpočtového opatření č. 5/2010
Starosta Gustav Had požádal zastupitele o pověření k provedení rozpočtového opatření č.
5/2010 v rozsahu nutném k harmonizaci rozpočtu obce k 31.12.2010.
Starosta dal hlasovat, kdo souhlasí s pověřením starosty k provedení rozpočtového opatření č.
5/2010 k 31.12.2010.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo pověření starosty k provedení rozpočtového opatření č. 5/2010 k
31.12.2010.

VI.
Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
E.ON Distribuce, a.s.
Obec Roudné
F.A.Gerstnera 2151/6
Roudenská 120
370 49 České Budějovice
Roudné, 370 07 České Budějovice
Starosta G. Had seznámil přítomné se Smlouvou o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu, týkajících se zatížených pozemků parc. č. 273/5, 276/1, 276/3 a 571/3, zapsaných
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, katastrální
pracoviště České Budějovice, obec a katastrální území Roudné, LV č. 1 Roudné. Jedná se o
uložení nového kabelového vedení NN a VN a kabelové skříně (viz příloha). Této smlouvě
předcházela Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, uzavřená dne 1.12.2006.
Poté dal hlasovat, kdo souhlasí s udělením mandátu starostovi k podpisu této smlouvy.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo udělení mandátu starostovi k podpisu Smlouvy o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu na parcelách č. 273/5, 276/1, 276/3 a 571/3, zapsaných
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, katastrální
pracoviště České Budějovice, obec a kat. území Roudné, LV č.1. s E.ON Distribuce, a.s.
České Budějovice.

VII.
Uplatnění druhé námitky k Návrhu zásad územního rozvoje Jč. kraje
Starosta předložil zastupitelům druhou námitku obce Roudné, která se týká nesouhlasu s
vymezením nadregionálního biokoridoru v lokalitě bývalého fotbalového hřiště (viz příloha).
Důvodem je záměr majitelek na využití části pozemku pro výstavbu na bydlení a pro
občanskou vybavenost. Část tohoto pozemku je ze strany majitelek, zastupovaných p.
Benešem, nabídnuta obci Roudné a ponechána jako plocha určená ke sportovním účelům ve
velikosti minimálně jednoho hřiště včetně stávajícího zázemí.
Starosta dal hlasovat, kdo souhlasí s uplatněním druhé námitky k Návrhu zásad územního
rozvoje Jihočeského kraje.
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 1
Zastupitelstvo schválilo uplatnění druhé námitky k Návrhu zásad územního rozvoje
Jihočeského kraje.

VIII.
Různé
TJ Malše Roudné
Obec Roudné
zast. předsedou L. Šolcem
Roudenská 120
Roudné
Roudné
370 07 České Budějovice
370 07 České Budějovice
Starosta Gustav Had seznámil přítomné s předloženým MEMORANDEM, obsahujícím
vzájemnou spolupráci při zajišťování spolkového života v obci Roudné, především při
naplňování volného času dětí a mládeže (viz příloha).
Poté dal hlasovat, kdo souhlasí s udělením mandátu starostovi k podpisu tohoto
MEMORANDA.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo udělení mandátu starostovi k podpisu MEMORANDA o vzájemné
spolupráci při zajišťování spolkového života v obci Roudné, především při naplňování
volného času dětí a mládeže ve sportovním areálu TJ Malše Roudné a jeho přilehlých
prostorech.

IX.
Závěr
Starosta ukončil jednání zastupitelstva v 19,25 hod.
V Roudném dne: 17.12.2010
Zapsala: Zdeňka Halířová
Ověřovatelé: Marie Bratršovská
……………………….
Josef Nováček

…………………….....

Starosta obce Roudné: Gustav Had ……………………….

Usnesení
z 3. zasedání Zastupitelstva obce Roudné, ze dne 16.12.2010
Zastupitelé přijali tato usnesení:
26/2010 Zastupitelstvo odsouhlasilo program jednání 3. zasedání zastupitelstva.
27/2010 Zastupitelstvo schválilo vyrovnaný rozpočet obce Roudné na rok 2011 a
vyplacení finančních příspěvků pro Tělovýchovnou jednotu Malše Roudné a
Myslivecké sdužení „Malše“ Roudné a provozní dotace pro Mateřskou školu
Roudné jednorázově v měsíci lednu r. 2011.
28/2010 Zastupitelstvo schválilo pověření starosty k provedení rozpočtového opatření č.
5/2010 k 31.12.2010.
29/2010 Zastupitelstvo schválilo udělení mandátu starostovi k podpisu Smlouvy o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu na parcelách č. 273/5, 276/1, 276/3 a
571/3, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Jihočeský kraj, katastrální pracoviště České Budějovice, obec a kat. území
Roudné, LV č.1, s E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice.
30/2010 Zastupitelstvo schválilo uplatnění druhé námitky k Návrhu zásad územního
rozvoje Jihočeského kraje.
31/2010 Zastupitelstvo schválilo udělení mandátu starostovi k podpisu MEMORANDA o
vzájemné spolupráci při zajišťování spolkového života v obci Roudné, především
při naplňování volného času dětí a mládeže ve sportovním areálu TJ Malše
Roudné a jeho přilehlých prostorech.

V Roudném, dne 17.12.2010
Zapsala: Zdeňka Halířová
Ověřovatelé:

Marie Bratršovská

………………………

Josef Nováček ……………………...
Starosta obce Roudné:

Gustav Had

………………...........

Místostarosta obce Roudné:

Bc. Vlastimil Šram …...............................

