ZÁPIS
z 11. zasedání Zastupitelstva obce Roudné, konaného dne 08.12. 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
(18,15 hod.), Ing. Eduard Šebenda, Josef Nováček, Bohuslav Zikeš,
Libor Šolc, Mgr. Jaroslav Koreš.
Nepřítomni: Ing. Jana Kuboušková, Ing. Ludvík Friebel Ph.D.
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: Libor Šolc, Josef Nováček.
Poté dal starosta obce p. Had hlasovat o návrhu programu jednání zastupitelstva.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo odsouhlasilo program jednání 11. zasedání zastupitelstva.

III.
Kontrola úkolů z 10. zasedání zastupitelstva
Starosta G. Had přečetl usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce a konstatoval, že k zápisu
z jednání zastupitelstva nebyly žádné výhrady.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zápis z 10. zasedání zastupitelstva.

IV.
Pověření starosty k rozpočtovému opatření č. 4/2011
Starosta Gustav Had požádal zastupitele o pověření k provedení rozpočtového opatření
č. 4/2011 v rozsahu nutném k harmonizaci rozpočtu obce k 31.12. 2011. Zpracované
rozpočtové opatření bude předloženo na nejbližším jednání zastupitelstva v roce 2012.
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo pověření starosty Gustava Hada k provedení rozpočtového opatření
č. 4/2011 v rozsahu nutném k harmonizaci rozpočtu obce k 31. 12. 2011.

V.
Žádost MŠ Roudné o navýšení provozní dotace na rok 2012
Žádá:
Mateřská škola
Ke Hřišti 122
Roudné
370 07 České Budějovice
Starosta Gustav Had seznámil přítomné se žádostí MŠ o navýšení provozní dotace o částku
18 000,- Kč na praní ložního prádla pro děti navštěvující mateřskou školu (viz příloha).
Starosta Gustav Had dal hlasovat, kdo souhlasí se zařazením této částky do rozpočtu obce.
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo navýšení provozní dotace o 18 000,- Kč pro MŠ Roudné a její
zařazení do rozpočtu obce Roudné na rok 2012.

VI.
Rozpočet obce Roudné na rok 2012
Po dobu 15ti dnů byl na úřední desce zveřejněn návrh rozpočtu obce na rok 2012. (viz
příloha). Po projednání a odsouhlasení bodu V. dnešního programu bude navýšena na
výdajové části u § 3111- provozní dotace pro MŠ o 18 000,- Kč, příjmová část rozpočtu
navýšena u daňové výtěžnosti § 1211 – daň z přidané hodnoty o 18,000,- Kč. Rozpočet
schválen jako vyrovnaný, příjmy a výdaje jsou ve výši 7 624,10,- Kč.
Starosta Gustav Had dal hlasovat, kdo souhlasí s rozpočtem obce na rok 2012.
Hlasování:
Pro: 8
Proti:0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo Rozpočet obce Roudné na rok 2012.

VII.
Návrh ceny vodného a stočného na rok 2012
Předkládá:
ČEVAK, a.s.
Severní 8
370 10 České Budějovice
Starosta Gustav Had seznámil přítomné s návrhem ceny vodného a stočného na rok 2012 (viz
příloha). Jedná se o navýšení ceny o 13 haléřů za 1m3 vody.
Poté dal hlasovat, kdo souhlasí s navrhovanou cenou.
Hlasování:

Pro: 9
Proti:0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo cenu vodného pro rok 2012.

VIII.
Schválení záměru prodeje části obecního pozemku
parc. č. 542/4 v k.ú. Roudné
Žadatel:
Petr Jíně
Ke Starce 179
Roudné
370 07 České Budějovice
Starosta Gustav Had informoval, že záměr byl řádně vyvěšen na úřední desce (viz příloha) a
seznámil přítomné s návrhem ceny odprodeje části pozemku parc. č. 542/4 o výměře 36 m2 a
další jeho části o výměře 35m2, jejíž odprodej byl schválen na 35. jednání zastupitelstva obce
dne 19.04.2010, usn. č. 370/10. Návrh ceny za 71 m2 je 6 000,- Kč.
Poté dal hlasovat, kdo souhlasí se záměrem odprodeje pozemku za těchto podmínek a
udělením mandátu starostovi k podpisu smlouvy.
Hlasování:
Pro: 9
Proti:0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo odprodej 36m2 obecního pozemku parc. č. 542/4, zapsané
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, katastrální
pracoviště České Budějovice, obec a kat. území Roudné, LV č. 1 a udělení mandátu
starostovi k podpisu kupní smlouvy s p. Petrem Jíněm.

IX.
Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu,
parc. č. 553/2, 556/4,6,7,8,19 a 557/17
E.ON Distribuce
F.A.Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice

Obec Roudné
Roudenská 120
Roudné
370 07 České Budějovice

Starosta Gustav Had seznámil přítomné s návrhem Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu, parc. č. 553/2, 556/4,6,7,8,19 a 557/17. Jedná se o připojení podnikání,
p. Mičan (viz příloha). Této smlouvě předcházela Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene uzavřené dne 24.09.2009
Poté dal hlasovat, kdo souhlasí s udělením mandátu starostovi k podpisu smlouvy.
Hlasování:
Pro: 9
Proti:0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo udělení mandátu starostovi k podpisu Smlouvy o zřízení práva

odpovídajícího věcnému břemenu, parc. č. 553/2, 556/4, 556/6, 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 E.ON
Disribuce České Budějovice.

IX.
Různé
Dotaz z minulého jednání zastupitelstva:
Čištění stoky z ČOV v Zahradní čtvrti - Ing. Ludvík Friebel Ph.D.:
Místostarosta Bc. Vlastimil Šram sdělil přítomným, že stoka je již vyčištěna.
Nový ÚP – starosta Gustav Had:
Dotace byla obdržena v plné výši, ÚP je uhrazen.
Finance Zlín (akcie) - starosta Gustav Had:
Informoval o možnosti prodeje akcií fi. Finance Zlín.
Starosta dal hlasovat, kdo souhlasí s odprodejem akcií České spořitelny.
Hlasování:
Pro: 0
Proti:9
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo neschválilo odprodej akcí České spořitelny.
Jednosměrná ulice - starosta Gustav Had:
Bylo navrženo zřídit jednosměrný provoz v Komenského ulici.
Zpomalovací pruhy – Mgr. J. Koreš:
pro bezpečnost dětí a snížení rychlosti navrženy dva zpomalovací pruhy v Komenského ulici
a značka „Pozor děti“ na Plavské ulici podél Zahradní čtvrti.
Starosta projedná s firmou LION.

X.
Závěr
Starosta Gustav Had ukončil jednání Zastupitelstva obce Roudné v 19.40 hod.
V Roudném dne: 13.12.2011
Zapsala: Zdeňka Halířová
Ověřovatelé: Josef Nováček
Libor Šolc

……………………….
…………………….....

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

Usnesení
z 11. zasedání Zastupitelstva obce Roudné, ze dne 08.12.2011.
Zastupitelé přijali tato usnesení:
76/2011 Zastupitelstvo odsouhlasilo program jednání 11. zasedání zastupitelstva.
77/2011 Zastupitelstvo schválilo pověření starosty Gustava Hada k provedení rozpočtového
opatření č. 4/2011 v rozsahu nutném k harmonizaci rozpočtu obce k 31.12.2011.
78/2011 Zastupitelstvo schválilo navýšení provozní dotace o 18 000,- Kč pro MŠ Roudné a
její zařazení do rozpočtu obce Roudné na rok 2012.
79/2011 Zastupitelstvo schválilo rozpočet obce Roudné na rok 2012.
80/2011 Zastupitelstvo schválilo cenu vodného pro rok 2012.
81/2011 Zastupitelstvo schválilo odprodej 36m2 obecního pozemku parc. č. 542/4, zapsané
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj,
katastrální pracoviště České Budějovice, obec a kat. území Roudné, LV č. 1 a
udělení
mandátu starostovi k podpisu kupní smlouvy s p. Petrem Jíněm.
82/2011 Zastupitelstvo schválilo udělení mandátu starostovi k podpisu Smlouvy o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu, parc. č. 553/2, 556/4, 556/6, 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 E.ON Disribuce České Budějovice.

V Roudném, dne 13.12.2011
Zapsala: Zdeňka Halířová
Ověřovatelé: Josef Nováček
Libor Šolc

……………………….
…………………….....

Starosta obce Roudné:

Gustav Had

………………...........

Místostarosta obce Roudné:

Bc. Vlastimil Šram

…...............................

