ZÁPIS
z 15. zasedání Zastupitelstva obce Roudné, konaného dne 24.05.2012 od 18,00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Roudné, okr. České Budějovice.

I.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Přítomni:

Gustav Had, Bc. Vlastimil Šram, Libor Šolc, Bohuslav Zikeš, Josef Nováček,
Mgr. Jaroslav Koreš, Ing. Eduard Šebenda.

Nepřítomni:

Jiřina Gramanová, Marie Bratršovská, 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:
Zdeňka Halířová.
Ověřovatelé zápisu: Libor Šolc, Bohuslav Zikeš.
Poté dal starosta obce p. Had hlasovat o návrhu programu jednání zastupitelstva.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo odsouhlasilo program jednání 15. zasedání zastupitelstva.

III.
Kontrola úkolů ze 14. zasedání zastupitelstva
Starosta G. Had přečetl usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva obce a konstatoval, že k zápisu
z jednání zastupitelstva nebyly vzneseny připomínky, tudíž se považuje za schválený.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zápis ze 14. zasedání zastupitelstva.

IV.
Rozpočtové opatření č. 2/2012
Starosta Gustav Had informoval zastupitele o Rozpočtovém opatření č.2/2012 (viz příloha).
Ze strany zastupitelstva nebyly k Rozpočtovému opatření č. 2/2012 vzneseny žádné
připomínky.
Starosta Gustav Had dal hlasovat, kdo souhlasí, abychom se řídili tímto rozpočtovým
opatřením.

Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo Rozpočtové opatření č. 2/2012.

V.
Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu,
parc. č. 241/18, 242/1 a 569/3 v k. ú. Roudné
E.ON Distribuce, a.s.
F.A.Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice

Obec Roudné
Roudenská 120
370 07 České Budějovice

Starosta Gustav Had seznámil přítomné s návrhem Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu, parc. č. 241/18, 242/1 a 569/3, pod názvem „Roudné, parc.č. 430/23 a 24
– přeložka VN“. Jedná se o síť technického vybavení, která je zřizována a provozována ve
veřejném zájmu (viz příloha).
Této smlouvě nepředcházela Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
Starosta dal hlasovat, kdo souhlasí s udělením mandátu starostovi k podpisu této smlouvy.
Hlasování:
Pro: 7
Proti:0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo udělení mandátu starostovi k podpisu Smlouvy o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu, parc. č. 241/18, 242/1 a 569/3, 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, a.s. České
Budějovice.

VI.
Závěrečný účet obce za rok 2011
a
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Roudné za rok 2011
Zastupitelé obdrželi Závěrečný účet obce Roudné za rok 2011 spolu se Zprávou
o přezkoumání hospodaření obce Roudné za rok 2011, včetně povinných příloh. Starosta
konstatoval, že celý dokument byl řádně vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední i elektronické
desce Obecního úřadu Roudné. Ze strany veřejnosti nebyly vzneseny žádné dotazy ani
připomínky.
Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 nebyly shledány žádné
chyby a nedostatky, nemusí zastupitelstvo přijímat nápravná opatření a stanovovat termín
k
odstranění chyb a nedostatků.
Starosta dal hlasovat, kdo souhlasí s uzavřením Závěrečného účtu obce Roudné za rok 2011
bez výhrad.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo uzavřelo Závěrečný účet obce Roudné za rok 2011 bez výhrad.

VII.
Závěrečný účet SMO Pomalší za rok 2011
Starosta G. Had sdělil, že závěrečný účet byl řádně vyvěšen spolu se Zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2011 (viz příloha).
Zastupitelstvo vzalo na vědomí Závěrečný účet SMO Pomalší za rok 2011 včetně Zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření SMO Pomalší za rok 2011.

VIII.
Různé
Konkurz na ředitele(lku) MŠ Roudné – starosta Gustav Had:
Otevírání obálek a seznamování se s jejich obsahem se konalo dne 18.05.2012 na OÚ
Roudné. Obecní úřad obdržel pět nabídek:
p. Jana Opluštilová, Římov,
p. Mgr. Zuzana Fraňková, České Budějovice,
p. Ilona Djurov, České Budějovice,
p. Alena Vejdovcová, Roudné a
p. Miroslava Hálková, České Budějovice.
Ústní pohovory proběhnou dne 06.06.2012 na OÚ Roudné.
Kanalizace – starosta Gustav Had:
Byly podespány smlouvy o smlouvách budoucích na pozemky, kudy by měla kanalizace vést.
Tři vlastníci pozemků chtějí od smlouvy odstoupit. Domluva je s nimi problematická.
Proto navrhuji odkoupení pozemku parc. č. 210 (577m2) od Ing. Jaroslava Douchy, Csc. a
využít ho k eventuální směně k vybudování obecní cesty, a tím zabezpečit přístup k
pozemkům vlastníkům, přes které je vedena trasa výtlaku, jako forma náhrady za věcné
břemeno.
Starosta dal hlasovat, kdo souhlasí s odkoupením pozemku parc. č. 210 od Ing. Jaroslava
Douchy, Csc.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se:0
Zastupitelstvo schválilo odkoupení pozemku parc. č. 210, zapsaného v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj,
katastrální pracoviště České
Budějovice, obec a kat. území Roudné, LV č. 765.

IX.
Závěr
Starosta Gustav Had ukončil jednání Zastupitelstva obce Roudné v 18.45 hod.
V Roudném dne: 28.05.2012
Zapsala: Zdeňka Halířová
Ověřovatelé: Libor Šolc
Bohuslav Zikeš

……………………….
…………………….....

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

Usnesení
z 15. zasedání Zastupitelstva obce Roudné, ze dne 24.05.2012.
Zastupitelé přijali tato usnesení:
100/2012
101/2012
102/2012

Zastupitelstvo odsouhlasilo program jednání 15. zasedání zastupitelstva.
Zastupitelstvo schválilo Rozpočtové opatření č. 2/2012.
Zastupitelstvo schválilo udělení mandátu starostovi k podpisu Smlouvy o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu, parc. č. 241/18, 242/1 a 569/3 ,
zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Jihočeský kraj, katastráln pracoviště České Budějovice, obec a kat. území
Roudné, LV č.1, s E.ON Disribuce, a.s. České Budějovice.
103/2012 Zastupitelstvo schválilo Závěrečný účet obce Roudné za rok 2011.
104/2012 Zastupitelstvo schválilo odkoupení pozemku parc. č. 210 o výměře 577 m2,
zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Jihočeský kraj, katastrální pracoviště České Budějovice, obec a kat. území
Roudné, LV č. 765.

V Roudném, dne 28.05.2012
Zapsala: Zdeňka Halířová
Ověřovatelé:

Libor Šolc

……………………….

Bohuslav Zikeš

…………………….....

Starosta obce Roudné:

Gustav Had

………………...........

Místostarosta obce Roudné:

Bc. Vlastimil Šram

…...............................

