ZÁPIS
ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Roudné, konaného dne 27.01.2011 od 18,00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Roudné, okr. České Budějovice.

I.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Přítomni:

Gustav Had, Jiřina Gramanová, Marie Bratršovská, Josef Nováček,
Bc. Vlastimil Šram, Bohuslav Zikeš, Mgr. Jaroslav Koreš, Ing. Jana
Kuboušková.
Nepřítomni: Ing. Ludvík Friebel Ph.D., Libor Šolc, Ing. Eduard Šebenda (příchod
v 18,05 hod.)
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: Mgr. Jaroslav Koreš, Ing. Jana Kuboušková.
Starosta požádal zastupitele o zrušení bodu č. 9 návrhu programu jednání - Obecně závazná
vyhláška o místních poplatcích č. 1/2011 a nahrazení tohoto bodu na téma – Změna č. 7
územního plánu sídelního útvaru Roudné.
Po té dal starosta obce p. Had hlasovat o změně návrhu programu jednání zastupitelstva.
Pro: 8 (bez Ing. Šebendy)
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo odsouhlasilo program jednání 4. zasedání zastupitelstva.

III.
Kontrola úkolů z 3. zasedání zastupitelstva
Starosta přečetl usnesení z 3. zasedání zastupitelstva obce a konstatoval, že k zápisu z jednání
zastupitelstva nebyly žádné výhrady.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zápis z 3. zasedání zastupitelstva.

IV.
Odměny zastupitelů
Starosta Gustav Had předložil zastupitelům Návrh měsíčních odměn a příplatků
poskytovaných členům zastupitelstev obcí, platných od 01.01.2011(viz příloha).
Starosta dal hlasovat, kdo souhlasí s navrhem měsíčních odměn.

Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo měsíční odměny a příplatky poskytované členům zastupitelstva
obce, platných od 01.01.2011, dle jmenného seznamu zastupitelů.

V.
Inventury
Starosta Gustav Had konstatoval, že inventury k 31.12.2010 proběhly v pořádku, v řádném
termínu a byly řádně ukončeny. Po té seznámil zastupitele s vyřazeným drobným hmotným
majetkem k 31.12.2010.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí provedení inventur 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, týkající se stavby realizované pod názvem:“Roudné – čerpací st. kanalizace, kabel
NN na pozemku parc. č. 206“, zapsaném 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 síť technického vybavení, která je zřizována ve
veřejném zájmu. (viz příloha). Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně. Této smlouvě
předcházela Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, uzavřená dne
02.09.2005.
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 parcele č. 206, zapsané 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.
Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
ČEPRO, a.s.
Obec Roudné
Dělnická 12
Roudenská 120
170 04 Praha 7
Roudné, 370 07 České Budějovice
Starosta G. Had seznámil přítomné se Smlouvou o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu, týkající se stavby katodové ochrany produktovodu Roudné na parcelách č. 551/1,
556/4, 556/7, 556/8, 556/19 a 557/17, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném
Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště České Budějovice, obec a

katastrální území Roudné, LV č. 1 Roudné (viz příloha). Věcné břemeno bude zřízeno za
úplatu. Této smlouvě předcházela Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene,
uzavřená dne 11.12.2009.
Poté dal starosta Gustav Had 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. 551/1, 556/4, 556/7, 556/8, 556/19 a
557/17, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský
kraj, katastrální pracoviště České Budějovice, obec a kat. území Roudné, LV č.1. s
ČEPRO, a.s. Praha.

VIII.
Schválení zadání Změny č. 6 územního plánu sídelního útvaru Roudné
Starosta Gustav Had informoval přítomné o tom, že se jedná o jednu lokalitu, označenou Z6/1
a záměrem změny je upřesnit vedení hlavního kanalizačního sběrače. Po té přečetl usnesení k
návrhu zadání Změny č. 6 ÚPnSÚ Roudné (viz příloha).
Starosta Gustav Had dal hlasovat, kdo souhlasí s návrhem zadání Změny č. 6 ÚPnSÚ Roudné
a s tím, že p. Gustav Had bude spolupracovat s pořizovatelem v oblasti územního plánování
po celé funkční období tohoto zastupitelstva.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo zadání Změny č. 6 územního plánu sídelního útvaru Roudné a
spolupracovatele s pořizovatelem v oblasti územního plánování po celé funkční období
tohoto zastupitelstva p. Gustava Hada.

IX.
Pořízení Změny č. 7 územního plánu sídelního útvaru Roudné
Starosta Gustav Had vysvětlil přítomným, že důvodem další změny je snaha oddělit lokality
uvedené ve změně č. 6 od řešení kanalizačního sběrače a tím minimalizovat možné prodlení
změny č. 6 řešící zásadní problém sídla, a to odkanalizování. Ve změně č. 7 by se řešily akutní
problémy, které se musí řešit urychleně a tudíž nepočkají na nový územní plán (viz příloha).
Poté dal starosta Gustav Had hlasovat, kdo souhlasí s pořízením Změny č. 7 ÚPnSÚ Roudné a
s uzavřením Smlouvy o zajištění územně plánovací činnosti při pořizování Změny č. 7
ÚPnSÚ Roudné (viz příloha).
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo pořízení Změny č. 7 územního plánu sídelního útvaru Roudné a
uzavření Smlouvy o zajištění územně plánovací činnosti při pořizování Změny č. 7
územního plánu sídelního útvaru Roudné .

X.
Rozpočtové opatření č. 5/2010
Starosta G. Had seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 5/2010 (viz příloha).
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2010.

XI.
Hospodářský výsledek mateřské školy za r. 2010
Výroční zpráva o hospodaření mateřské školy za r. 2010
Starosta G. Had informoval přítomné, že za kalendářní rok 2010 nevykázala Mateřská škola
Roudné žádný zisk ani ztrátu, tudíž hospodářský výsledek = 0,- Kč.
Výroční zpráva o hospodaření Mateřské školy Roudné za rok 2010 je přílohou tohoto zápisu.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí hospodářský výsledek Mateřské školy Roudné za rok 2010 a
její výroční zprávu za rok 2010.

XII.
Vedení účetnictví mateřské školy
Starosta G. Had informoval přítomné o tom, že Mateřská škola Roudné žádá zastupitelstvo,
aby mohla provést od 1.1.2010 účetnictví ve zjednodušené formě.
Starosta dal hlasovat, kdo souhlasí s tím, aby mateřská škola mohla účtovat zjednodušenou
formou.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo Mateřské škole Roudné zjednodušenou formu účetnictví od
1.1.2010.

XIII.
Různé
Pozemek – Karel Vladyka
Žádost p. Vladyky byla opětovně projednána. Zastupitelstvo se dohodlo, že bude připraveno
bližší zaměření předmětného pozemku a bude předložena výměra pro případný odprodej.

Žádost o prostory
Mgr. Lenka Svobodová
Na Hraničkách 25
České Budějovice
Místostarosta Bc. Vlastimil Šram přednesl zastupitelstvu podanou žádost o prostory na
cvičení aerobiku, strečinku a posilování. Zastupitelstvo navrhlo, aby skupina žen, zabývající
se cvičením, se dohodla na prostoru ke cvičení s p. Vlčkem, který má v pronájmu sál KD
Malše Roudné a Obec již nemůže do tohoto nájemního vztahu zasahovat.

XIV.
Závěr
Starosta ukončil jednání zastupitelstva v 20,15 hod.
V Roudném dne: 1.2.2011
Zapsala: Zdeňka Halířová
Ověřovatelé: Ing. Jana Kuboušková
Mgr. Jaroslav Koreš

……………………….
…………………….....

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

Usnesení
ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Roudné, ze dne 27.01.2011
Zastupitelé přijali tato usnesení:
32/2011 Zastupitelstvo odsouhlasilo program jednání 4. zasedání zastupitelstva.
33/2011 Zastupitelstvo schválilo měsíční odměny a příplatky poskytované členům
zastupitelstva obce, platných od 01.01.2011.
34/2011 Zastupitelstvo schválilo udělení mandátu starostovi k podpisu Smlouvy o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu na parcele č. 206, zapsané 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.
35/2011 Zastupitelstvo schválilo udělení mandátu starostovi k podpisu Smlouvy o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu na parcelách č. 551/1, 556/4, 556/7,
556/8, 556/19 a 557/17, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním
úřadem pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště České Budějovice, obec a kat.
území Roudné, LV č.1. s ČEPRO, a.s. Praha.
36/2011 Zastupitelstvo schválilo zadání Změny č. 6 územního plánu sídelního útvaru
Roudné a spolupracovatele s pořizovatelem v oblasti územního plánování po
celé funkční období tohoto zastupitelstva p. Gustava Hada.
37/2011 Zastupitelstvo schválilo pořízení Změny č. 7 územního plánu sídelního útvaru
Roudné a uzavření Smlouvy o zajištění územně plánovací činnosti při pořizování
Změny č. 7 územního plánu sídelního útvaru Roudné .
38/2011 Zastupitelstvo schválilo Mateřské škole Roudné zjednodušenou formu účetnictví
od 1.1.2010.

V Roudném, dne 1.2.2011
Zapsala: Zdeňka Halířová
Ověřovatelé:

Ing. Jana Kuboušková

…………………….

Mgr. Jaroslav Koreš

……………………...

Starosta obce Roudné:

Gustav Had

………………...........

Místostarosta obce Roudné:

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

