ZÁPIS
z 8. zasedání Zastupitelstva obce Roudné, konaného dne 8.9. 2011 od 18,00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Roudné, okr. České Budějovice.

I.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Přítomni:

Gustav Had, Marie Bratršovská, Jiřina Gramanová, Bc. Vlastimil Šram,
Ing. Eduard Šebenda, Josef Nováček, Libor Šolc, Mgr. Jaroslav Koreš.

Nepřítomni: Bohuslav Zikeš, 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: Vlastimil Šram
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jaroslav Koreš, Ing. Eduard Šebenda
Starosta požádal zastupitele o drobnou změnu v pořadí programu, kdy je přítomna paní
Holubová, které se týká bod č. 9.
Zastupitelstvo odsouhlasilo program jednání 8. zasedání zastupitelstva.

III.
Kontrola úkolů ze 7. zasedání zastupitelstva
Starosta přečetl usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva obce a konstatoval, že k zápisu
z jednání zastupitelstva nebyly žádné výhrady.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zápis ze 7. zasedání zastupitelstva.

IX.
Projednání žádosti o zřízení věcného břemene k p.č. 556/6 k.ú. Roudné
p. KvětaHolubová
Chelčického 96/13
370 02 České Budějovice

Obec Roudné
Roudenská 120
Roudné
370 07 České Budějovice

Starosta Gustav Had informoval zastupitele o žádosti p. Holubové o zřízení věcného břemene
z důvodu přístupu/příjezdu na parcelu 556/6 k.ú. obce Roudné (viz příloha). Navrhl, aby toto
právo bylo omezeno na 3m široký pruh.
Poté dal starosta Gustav Had hlasovat o udělení mandátu starostovi k podpisu smlouvy o
zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na parcele č. 556/6 k.ú. Roudné ve prospěch
majitele parcely 325/2 v k.ú. Roudné.

Hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo
mandát starostovi k podpisu Smlouvy o zřízením práva
odpovídajícího věcnému břemenu na parcele č. 556/6 k.ú. Roudné ve prospěch majitele
parcely 325/2 v k.ú. Roudné.

IV.
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zřízení věcného břemene,
FVE p.č. 474/4,5 a 475/3 v k.ú. Roudné
SOLAR PROJEKT s.r.o.
Olomoucká 3419/7
618 00 Brno

Obec Roudné
Roudenská 120
Roudné
370 07 České Budějovice

Starosta G. Had seznámil přítomné zastupitele s návrhem Dodatku č. 3 (viz příloha). Poté
proběhla diskuse, kdy bylo apelováno na možné vysoké náklady obce spojené s údržbou a
provozováním.
Hlasování:
Pro: 0
Proti: 8
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo neschválilo uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o zřízení věcného břemene,
FVE p.č. 474/4,5 a 475/3 v k.ú. Roudné, SOLAR PROJEKT s.r.o. Brno.

V.
Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu,
parc. č. 463 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

Starosta Gustav Had seznámil přítomné se Smlouvou o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu, parc. č. 463 v k.ú Roudné (viz příloha). Poté dal starosta Gustav Had hlasovat, kdo
souhlasí s udělením mandátu starostovi k podpisu této smlouvy.
Hlasování:
Pro: 8
Proti:0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo udělení mandátu starostovi k podpisu Smlouvy o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu, parc.č. 463 , 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.

VI.
Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu,
parc. č. 206 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
Starosta Gustav Had seznámil přítomné se Smlouvou o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu, parc. č. 260 v k.ú. Roudné (viz příloha). Poté dal starosta Gustav Had hlasovat, kdo
souhlasí s udělením mandátu starostovi k podpisu této smlouvy.
Hlasování:
Pro: 8
Proti:0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo udělení mandátu starostovi k podpisu Smlouvy o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu, parc.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 smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene,
p.č. 455/5 v k.ú Roudné a p.č. 3190/11 v k.ú. České Budějovice
Statutární město Č. Budějovice
Nám. Přemysla Otakara II č.1,2
370 92 České Budějovice

Obec Roudné
Roudenská 120
Roudné
370 07 České Budějovice

Starosta Gustav Had seznámil přítomné se Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu parc. č. 455/5 v k.ú Roudné a p.č. 3190/11 v k.ú. České
Budějovice . Jedná se o budoucí vybudování komunikace, chodníků a odvodnění na těchto
parcelách (viz příloha). Poté dal starosta Gustav Had hlasovat, kdo souhlasí s udělením
mandátu starostovi k podpisu této smlouvy.
Hlasování:
Pro: 8
Proti:0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo udělení mandátu starostovi k podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení práva odpovídajícího břemenu, parc. č. 455/5 v k.ú. Roudné a p.č. 3190/11 v k.ú.
České Budějovice.

VIII.
Schválení vydání změny č. 6 ÚPnSÚ Roudné
Starosta Gustav Had informoval přítomné o nutnosti schválení vydání změny č. 6 ÚPnSÚ
Roudné z důvodu nového vedení výtlačné kanalizace okolo stoky. K věci proběhlo dne
28.7.2011 ústní projednání bez námitek. Poté dal starosta Gustav Had hlasovat, kdo souhlasí
s vydáním změny č.6 ÚPnSÚ Roudné.

Hlasování:
Pro: 8
Proti:0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo vydání změny č.6 ÚPnSÚ Roudné.

X.
Různé
a) 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 opětovně 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: 8
Proti:0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo mandát starostovi k podpisu Smlouvy o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení prostřednictvím jejich mobilního svozu s firmou Asekol, s.r.o. Praha.
b) Svoz komunálního odpadu
bude změněn z pátku na středu
c) Mateřská škola – delší pracovní doba od 6.00 do 16.30
Na základě žádostí rodičů bude na sdružení rodičů dne 15.9.2011 projednána možná delší
pracovní doba mateřské školy, kdy bude nutné navýšit roční náklady na platy o cca 20000,-Kč
d) Mateřská škola – platby rodičů přes účet budou taktéž projednány na sdružení rodičů
dne 15.9.2011
e) Mateřská škola – počet dětí ve dvou třídách je 55, jedno místo v rezervě pro obyvatele
obce. Cílem je přednostně řešit požadavky o umístění dětí z obce Roudné.
f) Nedělní klid – námět p. Zikeše. Proběhla diskuse, řešit zatím článkem v Roudenském
zpravodaji, s možnou vyhláškou zatím počkat na názory občanů.
g) Dotaz na pasport ( dopravní značení v obci) konkrétně Komenského ul.
h) Větší informovanost občanů cestou Facebooku navrhl zastupitel p.Mgr. Koreš a nabídl
osobní pomoc.
i) Stížnost (p. Veltrubský) na odstranění rozhlasu před jeho domem – zamítnuto.
j) Nutnost proměření veřejného rozhlasu obce – proměření reproduktorů u Gramanů.

XI.
Závěr
Starosta Gustav Had ukončil jednání Zastupitelstva obce Roudné v 19.45 hod.
V Roudném dne: 8.9.2011
Zapsal: Vlastimil Šram
Ověřovatelé: Mgr. Jaroslav Koreš

……………………….

Ing. Eduard Šebenda

…………………….....

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

Usnesení
z 8. zasedání Zastupitelstva obce Roudné, ze dne 8.9.2011.
Zastupitelé přijali tato usnesení:
61/2011 Zastupitelstvo odsouhlasilo program jednání 8. zasedání zastupitelstva.
62/2011 Zastupitelstvo schválilo mandát starostovi k podpisu Smlouvy o zřízením práva
odpovídajícího věcnému břemenu na parcele č. 556/6 k.ú. Roudné ve prospěch
majitele parcely 325/2 v k.ú. obce Roudné.
63/2011 Zastupitelstvo neschválilo uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o zřízení věcného
břemene, FVE p.č. 474/4,5 a 475/3 v k.ú. Roudné, SOLAR PROJEKT s.r.o.
Brno.
64/2011 Zastupitelstvo schválilo udělení mandátu starostovi k podpisu Smlouvy o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu, parc. č. 463 , 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.
65/2011 Zastupitelstvo schválilo udělení mandátu starostovi k podpisu Smlouvy o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu, parc.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.
66/2011 Zastupitelstvo schválilo udělení mandátu starostovi k podpisu Smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího břemenu parc. č. 455/5 v k.ú
Roudné a p.č. 3190/11 v k.ú. České Budějovice.
67/2011 Zastupitelstvo schválilo vydání změny č. 6 ÚPnSÚ Roudné.
68/2011 Zastupitelstvo schválilo mandát starostovi k podpisu Smlouvy o zajištění zpětného
odběru elektrozařízení prostřednictvím jejich mobilního svozu s firmou Asekol,
s.r.o. Praha.

V Roudném, dne 8.9.2011
Zapsal: Vlastimil Šram
Ověřovatelé: Mgr. Jaroslav Koreš

……………………….

Ing. Eduard Šebenda

…………………….....

Starosta obce Roudné:

Gustav Had

………………...........

Místostarosta obce Roudné:

Bc. Vlastimil Šram

…...............................

