ZÁPIS
z 6. zasedání Zastupitelstva obce Roudné, konaného dne 26.5.2011 od 18:00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Roudné, okr. České Budějovice.

I.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Přítomni: Gustav Had, Bohuslav Zikeš, Josef Nováček, Marie Bratršovská,
Mgr.Jaroslav Koreš , Bc.Vlastimil Šram.
Celkem přítomno 6 členů.
Ing. Eduard Šebenda-příchod 18,30hod.
Celkem přítomno 7 členů.
Jiřina Gramanová- příchod 19,05hod.
Celkem přítomno 8 členů.
Nepřítomni-omluveni: Libor Šolc, Ing. Ludvík Friebel Ph.D., Ing.Jana Kuboušková
Starosta obce Roudné Gustav Had přivítal všechny přítomné zastupitele i hosty a 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: Alena Šedivá
Ověřovatelé zápisu: Josef Nováček, Bohuslav Zikeš
Poté pan starosta požádal zastupitele o rozšíření programu o bod „NAVÝŠENÍ KAPACITY
TŘÍDY A ŠKOLNÍ JÍDELNY MŠ ROUDNÉ.“
Hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo odsouhlasilo program jednání 6. zasedání.

III.
Kontrola úkolů z 5. zasedání zastupitelstva
Starosta obce p. Gustav Had přečetl usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelé vzali na vědomí zápis z 5. zasedání.

IV.
Závěrečný účet obce Roudné za rok 2010.
Zastupitelé obdrželi Závěrečný účet obce Roudné za rok 2010 spolu se Zprávou
o přezkoumání hospodaření obce Roudné za rok 2010 včetně povinných příloh. Starosta
konstatoval, že celý dokument byl řádně vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední i elektronické
desce Obecního úřadu Roudné. Ze strany veřejnosti nebyly vzneseny žádné dotazy ani
připomínky.
Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 nebyly shledány žádné

chyby a nedostatky, nemusí zastupitelstvo přijímat nápravná opatření a stanovovat termín
k odstranění chyb a nedostatků.
Starosta dal hlasovat, kdo souhlasí s uzavřením Závěrečného účtu obce Roudné za rok 2010
bez výhrad:
Hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se:0
Zastupitelstvo uzavřelo Závěrečný účet obce Roudné za rok 2010 bez výhrad.

V.
Rozpočtové opatření číslo 1/2011.
Zastupitelé obdrželi písemnou formu rozpočtového opatření pro rok 2011 číslo 1.
Proběhla krátká diskuse k jednotlivým položkám a poté požádal starosta zastupitele o
přisoupení k hlasování, kdo souhlasí s tím, aby se Obec Roudné řídila hospodařením dle
předložené rozpočtové změny:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 1
Zastupitelstvo odsouhlasilo předložené rozpočtové opatření č.1/2011, podle kterého se
bude řídit hospodaření obce.

VI.
Žádost o projednání Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.
Věc: uložení plynovodní přípojky do obecních pozemků 197/2, 197/7, 196/30 v k.ú.Roudnézapsaných na LV 1.
Budoucí zavázaná strana: Obec Roudné
Budoucí oprávněná strana: E.ON Distribuce,a.s.,F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 Č.Budějovice
Investor: Michal Roschenthaler,Vidovská 8, 370 07 České Budějovice
Andrea Filsaková,Matice školské 2, 370 01 České Budějovice
Starosta požádal zastupitele, kdo souhlasí s udělením mandátu starostovi ohledně uzavření
a podespání Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – uložení plynovodu
a plynovodních přípojek do obecních pozemků p.č. 197/2, 197/7, 196/30 v k.ú. Roudné:
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo udělilo mandát starostovi k podpisu Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene s budoucí oprávněnou stranou: E.ON Distribuce,a.s. a investory
Michalem Roschenthalerem a Andreou Filsakovou.

VII.
Zadání změny č. 5 ÚPnSÚ.
Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem zadání změny č.5 územního plánu sídelního
útvaru Roudné a navrhl schválit v souladu s ustanovením §47 odst.5) a §55 odst.2)
stavebního zákona a v souladu s ustanovením §84 odst.2) písm. x) zákona č. 128/2000Sb., o

obcích, ve znění pozdějších předpisů, návrh zadání změny č.5 ÚPnSÚ upravený na základě
vyhodnocení požadavků, podnětů a připomínek, které byly uplatněny ve stanovené lhůtě ve
smyslu §47 stavebního zákona.
Po dnešním projednání a případném schválení návrhu zadání změny č.5 územního plánu
sídelního útvaru Roudné budou zahájeny práce na pořizování návrhu předmětné změny
odborem územního plánovaní a architektury Magistrátu města České Budějovice.
Starosta požádal o přistoupení k hlasování o schválení zadání změny č.5 ÚPnSÚ:
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

Zastupitelé schválili zadání změny č.5 ÚPnSÚ Roudné.

VIII.
Navýšení kapacity třídy a školní jídelny MŠ Roudné.
Starosta informoval zastupitele o pokračujícíh stavebních pracech II.etapy rozšíření MŠ
o další třídu. Současně požádal a dal hlasovat o odsouhlasení navýšení kapacity dětí v MŠ
Roudné ze 30 dětí na 56 dětí a rovněž navýšení kapacity školní jídelny ze 30 dětí na 56 dětí a
to vše k datu 1.9.2011:
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelé odsouhlasili navýšení kapacity tříd MŠ ze 30 dětí na 56 dětí, navýšení
kapacity školní jídelny ze 30 dětí na 56 dětí a to od 1.9.2011.

IX.
Různé.
 Oslava 600.let založení obce Roudné.
Zastupitelé se shodli, že nechtějí překročit naplánovanou výdajovou částku
předloženou v rozpočtovém opatření 1/2011 pro tuto kulturní akci, která je ve výši
100.000,00Kč a to bez ohledu na výši sponzorských darů. Paní Jiřina Gramanová-předseda
kulturního výboru obdrží od osloveného Jana Zdeňka návrhy na průběh oslav v různých
finančních výších. S těmito návrhy budou pracovně seznámeni zastupitelé a bude vybrán
nejoptimálnější kulturní program vzhledem k fin.možnostem.
Zastupitelé vzali na vědomí.
 František Hofbauer-návrh na darování části směněného pozemku zpět obci.
Starosta informoval přítomné o dopisu pana Hofbauera Františka, ve kterém sděluje,
že na směněném pozemku p.č. 480/27 oplotí výměru pouze k uloženému věcnému
břemenu a výměru nad věcným břemenem – vodovodem, předá zpět obci formou daru.
Darovaná výměra má 171 m2.
Pan starosta nedoporučuje tímto návrhem se vůbec zabývat, protože tento krok je spojen s
dalším finančním nákladem-zaměření, vyhotovení oddělovacího geom.plánu,uzavření
nových smluv. S existencí vodovodu byl pan Hofbauer seznámen před podpisem Smlouvy
o smlouvě budoucí.

Bylo navrženo, že obec se bude držet uzavřené Smlouvy o smlouvě budoucí s panem
Františkem Hofbauerem, ze dne 2.7.2010, která říká, že až bude geom.zaměřen a oddělen
pozemek p.č. 480/27 o výměře 2041m2-díl A z p.č.480/11
bude následně uzavřena směná smlouva. Uzavřením směné smlouvy dojde k výměně
pozemků pana Hofbauera p.č. 236/1, 236/2, 236/3 o celkové výměře 2041m2 s pozemkem
Obce Roudné p. č. 480/27 o výměře 2041m2.
Zastupitelé vzali na vědomí.
 Internetové stránky obce Roudné.
Zastupitelé se shodli, že současný stav webových stránek nevyhovuje požadavkům
a potřebám veřejnosti a stanovil Ing.Eduarda Šebendu a Mgr. Jaroslava Koreše jako osoby,
ke kterým budou směřovány návrhy ke změnám či rozšíření obsahu stránek a návrhy na
osoby, které by nesly zodpovědnost za provoz web.stránek.
Zastupitelé vzali na vědomí.
 Travní traktor STARJET Exclusive-nevyužívaný,pořízen v roce 2006.
Zastupitel Ing.Šebenda navrhl,aby došlo k prodeji nevyužívaného travního traktoru,
zastupitelé souhlasili a byli navrženy následující podmínky návrhu záměru prodeje:
• vyvěsit do konce měsíce května 2011 záměr prodeje
• nejnižší prodejní cena 10.000,-Kč
• možné nabídky na odkoupení stroje s navrženou cenou, telefonním kontaktem
a v zalepené obálce můžou zájemci podávat do 30.6.2011 do kanceláře OÚ
• zastupitelé stanovili komisi, která vyhodnotí nabídky: Josef Nováček,
Ing.Eduard Šebenda, Marie Bratršovská
• zvolená komise se sejde na začátku měsíce července a vyhodnotí návrhy od zájemců.
Poté dal starosta hlasovat, kdo souhlasí s návrhem záměru prodeje travního traktoru
STARJET:
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelé odsouhlasili návrh záměru na prodej zahradního traktůrku STARJET.
Poté starosta obce ukončil 6.zasedání Zastupitelstva obce Roudné v 19,45hod.

V Roudném dne 26.5.2011
Zapsala: Alena Šedivá
Ověřovatelé:

Bohuslav Zikeš ………………………………..
Josef Nováček... ……………………………

Starosta obce Roudné: Gustav HAD ……………………..................

Usnesení
z 6. zasedání Zastupitelstva obce Roudné, ze dne 26.5.2011.
Zastupitelé přijali tato usnesení:
46/2011 schválili program 6. zasedání zastupitelstva obce včetně rozšíření o bod:
„Navýšení kapacity MŠ a kapacity školní jídelny od 1.9.2011“
47/2011 vzali na vědomí zápis z 5.zasedání zastupitelstva obce
48/2011 uzavřeli a schválili Závěrečný účet obce Roudné za rok 2010 spolu se Zprávou
o přezkoumání hospodaření obce Roudné za rok 2010,včetně povinných příloh
s výrokem: přijat a uzavřen bez výhrad
49/2011 schválili rozpočtové opatření č. 1/2011
50/2011 udělili mandát starostovi obce k podepsání Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene s firmou E.ON Distribuce, a.s. a investory Michalem |
Roschenthalerem a Andreou Filsakovou na uložení plynovodu a plynovodních
přípojek do obecních pozemků p.č. 197/2, 197/7, 196/30 v k.ú.Roudné-LV č.1.
51/2011 schválili návrh zadání změny č.5 územního plánu sídelního útvaru Roudné
52/2011 odsouhlasili navýšení kapacity třídy MŠ ze 30 dětí na 56 dětí a navýšení kapacity
školní jídelny ze 30 dětí na 56 dětí a to od 1.9.2011
53/2011 odsouhlasili návrh záměru na prodej zahradního traktoru STARJET.

V Roudném, dne 26.5.2011
Zapsala: Alena ŠEDIVÁ
Ověřovatelé:

Bohuslav Zikeš

………………………………...

Josef Nováček ………………………………
Starosta obce Roudné:Gustav Had …...........…………………….........
Místostarosta obce Roudné: Bc.Vlastimil Šram…………........................

