Z ÁPI S
z 13. zasedání Zastupitelstva obce Roudné, konaného dne 23.02. 2012 od 18,00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Roudné, okr. České Budějovice.

I.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Přítomni:

Nepřítomni:

Gustav Had, Marie Bratršovská, Jiřina Gramanová, Bc. Vlastimil Šram,
Josef Nováček, Bohuslav Zikeš, Mgr. Jaroslav Koreš, Ing. Jana Kuboušková,
Ing. Ludvík Friebel Ph.D.
Libor Šolc, Ing. Eduard Šebenda.

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: Bohuslav Zikeš, Mgr. Jaroslav Koreš.
Poté dal starosta obce p. Had hlasovat o návrhu programu jednání zastupitelstva.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo odsouhlasilo program jednání 13. zasedání zastupitelstva.

III.
Kontrola úkolů z 12. zasedání zastupitelstva
Starosta G. Had přečetl usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce a konstatoval, že k zápisu
z jednání zastupitelstva nebyly žádné výhrady.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zápis z 12. zasedání zastupitelstva.

IV.
Rozpočtovému opatření č. 4/2011
Starosta Gustav Had informoval zastupitele, že předložené rozpočtové opatření č. 4/2011
bylo již odsouhlaseno na 11. jednání zastupitelstva dne 08.12.2011, proto bude na tomto
zasedání pouze vzato na vědomí. Ze strany zastupitelstva nebyly k rozpočtovému opatření č.
4/2011 vzneseny žádné připomínky.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2011.

V.
Odměňování neuvolněných zastupitelů
Starosta Gustav Had seznámil přítomné s návrhem měsíčních odměn neuvolněných
zastupitelů vzhledem k nárůstu obyvatel v obci Roudné přes 1000 občanů (viz příloha).
Zastupitelé se vzdali navýšení odměn s tím, že na konci roku bude vyčíslen rozdíl a rozhodne
se, jak budou tyto prostředky použity.
Starosta Gustav Had dal hlasovat, kdo souhlasí, aby odměny zastupitelů zůstaly v původní
výši a nenavýšily se.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo ponechání měsíční odměny neuvolněným zastupitelům v původní
výši.

VI.
Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu,
parc. č. 556/4, 556/6, 556/7 a 556/8
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 s návrhem Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu, parc. č. 556/4, 556/6, 556/7 a 556/8, pod názvem „Roudné, p. Šimeček –
kabel NN“. Jedná se o síť technického vybavení, která je zřizována a provozována ve
veřejném zájmu (viz příloha).
Této smlouvě předcházela Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, která byla
uzavřena dne 23.04.2009.
Poté dal hlasovat, kdo souhlasí s udělením mandátu starostovi k podpisu této 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. 556/4, 556/6, 556/7 a 556/8 , zapsána 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, a.s. České
Budějovice.

VII.
Inventarizace obecního majetku r. 2011
Starosta Gustav Had informoval přítomné o tom, že inventarizace obecního majetku za rok
2011 proběha v pořádku, v daném termínu a byla řádně ukončena.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

VIII.
Smlouvy na finančí příspěvky
Starosta Gustav Had seznámil přítomné se Smlouvou o poskytnutí finančního příspěvku na
rok 2012 , č. OÚ/TJ/2012/I – účelem je přispění na sportovní činnost fotbalového klubu(viz
příloha) a Smlouvou o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2012, č. OÚ/MS/2012/II –
účelem je přispění na mysliveckou činnost(viz příloha). Předseda MS Malše Roudné p. Tesař
požádal písemně zastupitele o doplnění smlouvy o tyto dva body:
− úhradu na zvyšování odborné kvalifikace členů MS
− úhradu administrativních nákladů v souvislosti s tvorbou honitby a prodloužením
nájemní smlouvy.
Poté dal starosta hlasovat, kdo souhlasí s obsahem smluv o poskytnutí finančního příspěvku a
doplněním těchto dvou bodů do smlouvy MS Malše Roudné a udělením mandátu starostovi k
podpisu těchto smluv.
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 1
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo udělení mandátu starostovi k podpisu Smlouvy o poskytnutí
finančního příspěvku na rok 2012 , č. OÚ/TJ/2012/I a Smlouvy o poskytnutí finančního
příspěvku na rok 2012, č. OÚ/MS/2012/II, rozšířenou o dva body.

IX.
Návrh záměru prodeje obecního pozemku
parc. č. 587/1 a 587/2 v k.ú. Roudné
Žadatel:
Miloslav Nutil
Plavská č. 72
Roudné
370 07 České Budějovice
Starosta Gustav Had seznámil přítomné se žádostí manželů Nutilových o odprodej obecních
pozemků, parc.č. 587/1 o výměře 163m2 a parc. č. 587/2 o výměře 24m2 (viz příloha).
Poté dal hlasovat, kdo souhlasí se záměrem odprodeje pozemků.
Hlasování:
Pro: 9
Proti:0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo záměr odprodeje obecních pozemků, parc. č. 587/1 a parc. č. 587/2,
zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj,
katastrální pracoviště České Budějovice, obec a kat. území Roudné, LV č. 1.

X.
Projednání pořízení projektové dokumentace
- revitalizace mrtvého ramene v k.ú. Roudné
Starosta Gustav Had seznámil přítomné s nabídkou na zpracování projektové dokumentace na
revitalizaci mrtvého ramene v k.ú. Roudné (viz příloha). Projektová dokumentace musí být
pořízena z důvodu, že bez ní nelze žádat o finanční prostředky. Zastupitelé se dohodli na
oslovení firmy, která podrobně zpracuje co všechno bude obsahovat projektová dokumentace
s předběžnými cenami za provedené úkony.
Poté dal hlasovat, kdo souhlasí se zpracováním nabídky projektové dokumentace vybranou
firmou.
Hlasování:
Pro: 9
Proti:0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo zpracování nabídky na projektovou dokumentaci „Revitalizace
mrtvého ramene v k.ú. Roudné.“

XI.
Návrh k použití hospodářského výsledku MŠ za rok 2011
Starosta Gustav Had informoval zastupitele o návrhu použití hospodářského výsledku
Mateřské školy Roudné za rok 2011, který činí 6 573,99 Kč (viz příloha). Návrh obsahuje
dvě varianty:
- převedení částky do rezervního fondu MŠ
- vrácení částky na účet OÚ Roudné.
Zastupitelé se dohodli na první variantě.
Poté dal hlasovat, kdo souhlasí, aby částka ve výši 6 573,99 Kč byla převedena do rezervního
fondu mateřské školy.
Hlasování:
Pro: 9
Proti:0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo převedení částky ve výši 6 573,99 Kč do rezervního fondu Mateřské
školy Roudné.

XII.
Výroční zpráva MŠ Roudné o hospodaření za rok 2011
Starosta Gustav Had seznámil zastupitele s Výroční zprávou Mateřské školy Roudné o
hospodaření za rok 2011. Zastupitelé po krátké diskusi požádali o upřesnění a rozšíření
výroční zprávy o změny, které nastaly po otevření II. třídy MŠ, o počtu dětí ve třídách,
nákladech na jednoho žáka MŠ atd. Zpracovaná zpráva bude předložena na příštím jednání
zastupitelstva.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

XIII.
Zprávy finančního a kontrolního výboru
Předseda kontrolního výboru p. Josef Nováček informoval přítomné o provedení kontrol
plnění přijatých usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Roudné. Kontroly byly provedeny
dne 08.02.2011 a 08.12.2011. Konstatoval, že všechna kontrolovaná usnesení jsou splněna.
Předsedkyně finančního výboru p. Marie Bratršovská informovala přítomné o provedení
kontrol výdajů, které byly hrazeny z finančního příspěvku od Obce Roudné. Jednalo se o TJ
Malše Roudné a MS „Malše“ Roudné. Při těchto kontrolách, které se uskutečnily dne
04.01.2012 nebyly zjištěny žádné nedostatky. V tento den také proběhla kontrola Obecního
úřadu Roudné – hospodaření obce Roudné v roce 2011. Při kontrole nebyly shledány žádné
nedostatky. Dne 30.01.2012 proběhla kontrola v Mateřské škole Roudné – hospodaření s
provozní dotací obce Roudné v roce 2011. Při kontrole nebyly shledány žádné nedostatky.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávy finančního a kontrolního výboru.

XIV.
Různé
Fotovoltaická elektrárna, p. Čermák:
Starosta Gustav Had sdělil přítomným, že jednal s majiteli FVE – ELDACO, a.s., Olomoucká
7, Brno. Dle uzavřené smlouvy o zřízení věcného břemene, měli do 20.01.2012 uhradit Obci
Roudné 220 000,- Kč, doposud se tak nestalo. Obec pošle výzvu o zaplacení dlužné částky.
Pokud majitelé FVE dlužnou částku neuhradí, bude postupováno v této záležitosti právní
cestou.
Výběrové řízení – Mgr. J. Koreš, Ing. Ludvík Friebel PhD.
Ministerstvo školství ČR umožňuje výběr ředitele(ky) školy vždy na období 6ti let. Navrhují
připravit konkurz na ředitele(ku) Mateřské školy Roudné.

XV.
Závěr
Starosta Gustav Had ukončil jednání Zastupitelstva obce Roudné ve 20.45 hod.
V Roudném dne: 27.02.2012
Zapsala: Zdeňka Halířová

Ověřovatelé: Bohuslav Zikeš
Mgr. Jaroslav Koreš

……………………….
…………………….....

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

Usnesení
z 13. zasedání Zastupitelstva obce Roudné, ze dne 27.02.2012.
Zastupitelé přijali tato usnesení:
86/2012 Zastupitelstvo odsouhlasilo program jednání 13. zasedání zastupitelstva.
87/2012 Zastupitelstvo schválilo ponechání měsíční odměny neuvolněným zastupitelům v
původní výši.
88/2012 Zastupitelstvo schválilo udělení mandátu starostovi k podpisu Smlouvy o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu, parc. č. 556/4, 556/6, 556/7 a 556/8,
zapsána 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, a.s. České Budějovice.
89/2012 Zastupitelstvo schválilo udělení mandátu starostovi k podpisu Smlouvy o
poskytnutí finančního příspěvku na rok 2012, č. OÚ/TJ/2012/I a Smlouvy o
poskytnutí finančního příspěvku na rok 2012, č. OÚ/MS/2012/II, rozšířenou o
dva body.
90/2012 Zastupitelstvo schválilo záměr odprodeje obecních pozemků parc. č. 587/1 a 587/2
zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský
kraj, katastrální pracoviště České Budějovice, obec a kat. území Roudné, LV č. 1.
91/2012 Zastupitelstvo schválilo zpracování nabídky na projektovou dokumentaci
„Revitalizace mrtvého ramene v k.ú. Roudné.“
92/2012 Zastupitelstvo schválilo převedení částky ve výši 6 573,99 Kč do rezervního fondu
Mateřské školy Roudné.

V Roudném, dne 27.02.2012
Zapsala: Zdeňka Halířová

Ověřovatelé: Bohuslav Zikeš

……………………….

Mgr. Jaroslav Koreš

Starosta obce Roudné:

…………………….....

Gustav Had

Místostarosta obce Roudné: Bc. Vlastimil Šram

………………...........
…...............................

