ZÁPIS
z 9. zasedání Zastupitelstva obce Roudné, konaného dne 29.9. 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,
Josef Nováček, Libor Šolc, Mgr. Jaroslav Koreš, Ing. Ludvík Friebel Ph.D.,
Bohuslav Zikeš.
Nepřítomni: Ing. Eduard Šebenda, 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: Jiřina Gramanová, Josef Nováček.
Poté dal starosta obce p. Had hlasovat o návrhu programu jednání zastupitelstva.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo odsouhlasilo program jednání 9. zasedání zastupitelstva.

III.
Kontrola úkolů z 8. zasedání zastupitelstva
Starosta přečetl usnesení ze 8. zasedání zastupitelstva obce a konstatoval, že k zápisu
z jednání zastupitelstva nebyly žádné výhrady.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zápis z 8. zasedání zastupitelstva.

IV.
Projednání financování nového ÚPnSÚ Roudné
Starosta seznámil zastupitele se situací týkající se, již v minulosti odsouhlaseného, pořizování
nového územního plánu.
V loňském roce požádala obec o dotaci z prostředků Integrovaného operačního programu a v
dubnu 2011 obdržela Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Původní termín plnění, tj. odevzdání
návrhu ÚP byl stanoven na měsíc říjen, ale to znamenalo proplacení dotace obci až v roce
2012. Obec se rozhodla požádat o urychlené odevzdání návrhu ÚP již v září 2011 a tím
dosáhnout proplacení dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ještě v roce 2011. Do 20 dnů
od podání návrhu ÚP musí být proplacena faktura pořizovateli nového územního plánu.
Jelikož měla obec v srpnu finanční výdaje týkající se II. třídy MŠ, rozhodla se řešit

zafinancování nového územního plánu v ceně cca 1 300 000,00Kč, zapůjčením peněz od
bankovního ústavu. Byla oslovena a indikativní nabídku zpracovala Raiffeisenbank a.s.
České Budějovice, u které má obec vedený běžný účet.
Starosta žádá zastupitele o pověření k jednání s uvedenou bankou o konkrétních podmínkách
překlenovacího či provozního úvěru a zároveň žádá o udělení mandátu k podpisu Smlouvy o
poskytnutí úvěru. Prostředky čerpané z úvěru budou vázány výlučně k výdajům souvisejícím
s pořízením nového územního plánu.
Poté dal starosta Gustav Had hlasovat o udělení mandátu starostovi k podpisu Smlouvy o
úvěru.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo mandát starostovi k podpisu Smlouvy o úvěru.

V.
Různé
a) Chodník k novému hřišti – zastupitel p. Nováček upozornil na to, že motoristé jezdí z
Plavské ul. k novému hřišti cestou určenou pro pěší.
Před vjezdem na pěšinu budou nainstalovány roury natřené bílou a červenou barvou s
reflexními nálepkami.
b) Nájezd na autobusové zastávce U Šolců – starosta G. Had informoval o rozbitém
nájezdu k zastávce pro autobusy, SÚS ještě stále neopravila. Obec nájezd na podzim
opraví.
c) Vývěsky – zastupitelka J. Gramanová konstatovala, že by se do autobusových
zastávek měly dát otevřené vývěsky bez skel, aby organizátoři akcí měli volný přístup
k vyvěšování plakátů atd.
Budou vyrobeny desky z dřevotřísky.

VI.
Závěr
Starosta Gustav Had ukončil jednání Zastupitelstva obce Roudné v 18.45 hod.
V Roudném dne: 03.10.2011
Zapsala: Zdeňka Halířová
Ověřovatelé: Jiřina Gramanová
Josef Nováček

……………………….
…………………….....

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

Usnesení
z 9. zasedání Zastupitelstva obce Roudné, ze dne 29.09.2011.
Zastupitelé přijali tato usnesení:
69/2011 Zastupitelstvo odsouhlasilo program jednání 9. zasedání zastupitelstva.
70/2011 Zastupitelstvo schválilo mandát starostovi k podpisu Smlouvy o úvěru.

V Roudném, dne 03.10.2011
Zapsala: Zdeňka Halířová
Ověřovatelé: Jiřina Gramanová
Josef Nováček

……………………….
…………………….....

Starosta obce Roudné:

Gustav Had

………………...........

Místostarosta obce Roudné:

Bc. Vlastimil Šram

…...............................

