ZÁPIS
ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Roudné, konaného dne 23. 06. 2011 od 18,00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Roudné, okr. České Budějovice.

I.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Přítomni:

Gustav Had, Marie Bratršovská, Bc. Vlastimil Šram, Ing. Jana Kuboušková,
Ing. Eduard Šebenda, Josef Nováček.

Nepřítomni:

Jiřina Gramanová, Bohuslav Zikeš, Ing. Ludvík Friebel Ph.D., Mgr. Jaroslav
Koreš, Libor Šolc,

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: Ing. Jana Kuboušková, Ing. Eduard Šebenda.
Starosta požádal zastupitele o rozšíření návrhu programu jednání zastupitelstva o bod „Návrh
smlouvy o výpůjčce č. II. (příloha ke Zřizovací listině MŠ Roudné).
Poté dal starosta obce p. Had hlasovat o změně návrhu programu jednání zastupitelstva.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo odsouhlasilo program jednání 7. zasedání zastupitelstva.

III.
Kontrola úkolů z 6. zasedání zastupitelstva
Starosta přečetl usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce a konstatoval, že k zápisu z jednání
zastupitelstva nebyly žádné výhrady.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zápis z 6. zasedání zastupitelstva.

IV.
Provozní dotace pro II. třídu MŠ Roudné
Starosta Gustav Had informoval o snaze otevřít II. třídu MŠ od 1.9.2011. Aby toto mohlo být
provedeno, musí být třída vybavena vnitřním zařízením, které bude pořizovat MŠ. Na základě
předloženého rozpočtu pro II. třídu MŠ ředitelkou MŠ, je žádána provozní dotace ve výši
580 000,- Kč. (viz příloha).

Poté dal starosta Gustav Had hlasovat, kdo souhlasí s uvolněním částky ve výši 580 000,- Kč
pro zprovoznění II. třídy MŠ.
Hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo provozní dotaci pro II. třídu MŠ Roudné ve výši 580 000,- Kč.

V.
Rozpočtové opatření č. 2/2011
Starosta G. Had seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 2/2011 (viz příloha).
Poté dal starosta Gustav Had hlasovat, kdo souhlasí s tímto rozpočtovým opatřením.
Hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 2/2011.

VI.
Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
prostřednictvím jejich mobilního svozu
Asekol s.r.o.
Čsl. exilu 2062/8
143 00 Praha 4

Obec Roudné
Roudenská 120
Roudné,
370 07 České Budějovice

Starosta Gustav Had seznámil přítomné se Smlouvou o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení prostřednictvím jejich mobilního svozu s tím, že dochází k organizační změně,
kdy platby nebudou nově vypláceny obcím, ale přímo dopravcům elektrozařízení, a to v
závislosti na množství odebraných elektrozařízení a nikoliv paušálně jako dosud (viz příloha).
Poté dal hlasovat, kdo souhlasí s udělením mandátu starostovi k podpisu této smlouvy.
Hlasování:
Pro: 5
Proti:1
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo neschválilo mandát starostovi k podpisu Smlouvy o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení prostřednictvím jejich mobilního svozu s firmou Asekol, s.r.o. Praha.

VII.
Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
-parc. č. 237/1 v k.ú. Roudné
E.ON Distribuce, a.s.
F.A.Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice

Obec Roudné
Roudenská 120
Roudné
370 07 České Budějovice

Předkládá:
GK Plavec - Michalec
Budovcova 2530
397 01 Písek
Starosta Gustav Had seznámil přítomné s návrhem Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu, týkající se využití zatížené nemovitosti pro účely spočívající v umístění
plynovodního potrubí na parcele č. 237/1, zapsané v katastru nemovitostí vedeném
Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště České Budějovice, obec a
katastrální území Roudné, LV č. 1 (viz příloha).
Poté dal starosta Gustav Had hlasovat, kdo souhlasí s udělením mandátu starostovi k podpisu
této smlouvy.
Hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo udělení mandátu starostovi k podpisu Smlouvy o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu, parc.č. 237/1 , 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.

VIII.
Projednání pořízení územní studie ke Změně č. 6
územního plánu sídelního útvaru Roudné
Starosta Gustav Had informoval přítomné, že musí být pořízeny územní studie týkající se
lokalit ZA DRŮBEŽÁRNOU a ZA DVOŘÁKŮ a schválen její pořizovatel. Vlastníci
dotčených pozemků již podepsali smlouvy o zřízení věcného břemene.
Poté dal starosta Gustav Had hlasovat, kdo souhlasí s pořízením územních studií a s
uzavřením smluv o zajištění územně plánovací činnosti se spol. UPLAN, s.r.o.
Hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo pořízení územních studií lokalit ZA DRŮBEŽÁRNOU a ZA
DVOŘÁKŮ a uzavření smluv o zajištění územně plánovací činnosti se spol. UPLAN, s.r.o.

IX.
Projednání žádosti o vyjádření k umístění stavby, p.č. 430/22
Žadatel:
Ing. Ivan Tekel
N. Frýda 5
370 05 České Budějovice
Starosta Gustav Had informoval přítomné o žádosti o vyjádření ke stavbě bezbariérového,
nízkoenergetického domu s plochou střechou na pozemku 430/22 (viz příloha).
Konstatoval, že tato žádost bude předána Ing. Vlastimilu Smítkovi, který se k této stavbě
vyjádří, jako zpracovatel Územního plánu sídelního útvaru Roudné.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

X.
Návrh Smlouvy o výpůjčce č. II
MŠ Roudné
Ke Hřišti 122
Roudné
370 07 České Budějovice

Obec Roudné
Roudenská 120
Roudné
370 07 České Budějovice

Starosta Gustav Had seznámil přítomné s návrhem Smlouvy o výpůjčce č. II (přílohy č. 5 ke
Zřizovací listině Mateřské školy Roudné). Předmětem smlouvy je zapůjčení nemovitosti v
k.ú. Roudné pro zřízení II. třídy MŠ. Jedná se o budovu na parcele č. 287/6 a zahradu na
parcele č. 287/8 (viz příloha).
Poté dal hlasovat, kdo souhlasí se zapůjčením nemovitosti pro II. třídu MŠ.
Hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo mandát starostovi k podpisu Smlouvy o výpůjčce č. II, nemovitosti
pro II. třídu MŠ na parcelách 287/6 a 287/8, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném
Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště České Budějovice, obec a
kat. území Roudné, LV č. 1, s MŠ Roudné

XI.
Různé
Starosta Gustav Had informoval přítomné:
Chodník Plavská
− projekt pro územní řízení bude předán příští týden, územní řízení proběhne v září,
budeme žádat o finanční prostředky.
Oslava 600 let obce Roudné
− právě probíhají přípravy, bude svolána pracovní porada zastupitelů, na které budou
domluveny organizační záležitosti této akce.

XII.
Závěr
Starosta Gustav Had ukončil jednání Zastupitelstva obce Roudné ve 20,10 hod.
V Roudném dne: 28.06.2011
Zapsala: Zdeňka Halířová
Ověřovatelé: Ing. Eduard Šebenda
Ing. Jana Kuboušková

……………………….
…………………….....

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

Usnesení
ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Roudné, ze dne 23.06.2011
Zastupitelé přijali tato usnesení:
54/2011 Zastupitelstvo odsouhlasilo program jednání 7. zasedání zastupitelstva.
55/2011 Zastupitelstvo schválilo provozní dotaci pro II. třídu MŠ Roudné ve výši
580 000,- Kč.
56/2011 Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 2/2011.
57/2011 Zastupitelstvo neschválilo mandát starostovi k podpisu Smlouvy o zajištění
zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím jejich mobilního svozu
s firmou Asekol, s.r.o. Praha.
58/2011 Zastupitelstvo schválilo udělení mandátu starostovi k podpisu Smlouvy o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu, parc.č. 237/1 , 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.
59/2011 Zastupitelstvo schválilo pořízení územních studií lokalit ZA DRŮBEŽÁRNOU a
ZA DVOŘÁKŮ a uzavření smluv o zajištění územně plánovací činnosti se
společností UPLAN, s.r.o.
60/2011 Zastupitelstvo schválilo mandát starostovi k podpisu Smlouvy o výpůjčce č. II,
nemovitosti pro II. třídu MŠ na parcelách 287/6 a 287/8, zapsaných v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, katastrální
pracoviště České Budějovice, obec a kat. území Roudné, LV č. 1, s MŠ Roudné

V Roudném, dne 28.06.2011
Zapsala: Zdeňka Halířová
Ověřovatelé zápisu:

Ing. Eduard Šebenda

…………………….

Ing. Jana Kuboušková …………………….
Starosta obce Roudné:

Gustav Had

………………...........

Místostarosta obce Roudné:

Bc. Vlastimil Šram

…...............................

