ZÁPIS
z 16. zasedání Zastupitelstva obce Roudné, konaného dne 28.06.2012 od 18,00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Roudné, okr. České Budějovice.

I.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Přítomni:

Gustav Had, , Libor Šolc, Bohuslav Zikeš, Josef Nováček (odchod
19,47 hod.), Mgr. Jaroslav Koreš, Jiřina Gramanová, Marie Bratršovská,
Ing. Ludvík Friebel Ph.D.

Nepřítomni:

Ing. Jana Kuboušková, Bc.Vlastimil Šram, 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: Jiřina Gramanová, Josef Nováček .
Starosta požádal zastupitele o rozšíření návrhu programu jednání zastupitelstva o 2 body:
Žádost o finanční příspěvek TJ Malše Roudné a Rozpočtové opatření č. 3/2012.
Poté dal starosta obce p. Had hlasovat o změně návrhu programu jednání zastupitelstva.
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo odsouhlasilo program jednání 16. zasedání zastupitelstva.

III.
Kontrola úkolů z 15. zasedání zastupitelstva
Starosta G. Had přečetl usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce a konstatoval, že k zápisu
z jednání zastupitelstva nebyly vzneseny připomínky, tudíž se považuje za schválený.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zápis z 15. zasedání zastupitelstva.

IV.
Smlouva o budoucí smlouvě
o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu,
parc. č. 556/6 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 budoucí smlouvě o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu, parc. č. 556/6, pod názvem „Roudné, č.e. 336,
Holubová– kabel NN“.
Jedná se o síť technického vybavení, která je zřizována a provozována ve veřejném zájmu
(viz příloha).
Starosta dal 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 věcnému břemenu, parc. č. 556/6, 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 Disribuce, a.s. České
Budějovice.

V.
Žádost o příspěvek na činnost
Jezdecký klub
VLADYKŮV DVŮR
Mgr. Jindra Vladyková
Roudné 2
Starosta Gustav Had seznámil přítomné se žádostí o finanční prostředky na sportovní činnost
klubu z výtěžku loterií a sázkových her podle nově schválené novely zákona č. 202/1990 Sb.
(viz příloha).
Zastupitel Libor Šolc upozornil, že v tabulce „Odhad dopadu novely zákona 202/1990 Sb. a
souvisejících zákonů zákonem 458/2011 Sb. na příjmy obcí“ se obec Roudné neuvádí, tudíž
příjmy jsou nulové. Uzávěrka bude prováděna až koncem roku, pak teprve můžeme vše
přehodnotit, popřípadě přerozdělit.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

VI.
Jmenování ředitelky Mateřské školy Roudné
Starosta Gustav Had informoval přítomné o závěru výběrového řízení na ředitele(lku)
Mateřské školy Roudné. Pracovní místo ředitelky obhájila stávající ředitelka MŠ Roudné
p. Miroslava Hálková.
Zastupitelé navrhli připravit anonymní anketu pro rodiče dětí k získání informací o
spokojenosti či nespokojenosti s výukou, přístupem a provozem Mateřské školy Roudné.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

VII.
Projednání Dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení věcného břemene
SOLAR PROJEKT s.r.o.
Olomoucká 3419/7
618 00 Brno

Obec Roudné
Roudenská 120
Roudné
370 07 České Budějovice

Starosta Gustav Had přivítal obchodního ředitele Mgr. Michala Janečka, který zastupitelům
podrobně vysvětloval důvody změny Dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení věcného břemene,
týkající se provozování fotovoltaické elektrárny a hrazení odměny obci (viz příloha). Po
dlouhé diskuzi zastupitelstvo dospělo k závěru, že tento bod zůstane otevřen s tím, že se ještě
jednou svolá pracovní skupina, na které se rozhodne o postupu hrazení odměn. Verdikt se po
té předloží na jednání Zastupitelstva obce Roudné.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

VIII.
Žádost o finanční příspěvek z rozpočtu obce
na rok 2012
TJ Malše
Roudné
370 07 České Budějovice
Starosta Gustav Had seznámil zastupitele se žádostí výboru TJ Malše Roudné o poskytnutí
2. poloviny finančního příspěvku na činnost ve výši 150 000,- Kč (viz příloha).
Starosta dal hlasovat, kdo souhlasí s poskytnutím 2. poloviny finančního příspěvku.
Hlasování: (odchod J.Nováček – 19,47hod.)
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 1
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí 2. poloviny finančního příspěvku ve výši 150 000,- Kč
TJ Malše Roudné.

IX.
Rozpočtové opatření č. 3/2012
Starosta Gustav Had informoval zastupitele o Rozpočtovém opatření č.3/2012 (viz příloha).
Ze strany zastupitelstva nebyly k Rozpočtovému opatření č. 3/2012 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. 3/2012.

X.
Různé
Průjezdnost v Komenského ulici – Mgr. Jaroslav Koreš
Navrhuje nainstalovat sloupek, aby se touto ulicí nejezdilo. Starosta Gustav Had se k tomuto
řešení nepřiklonil, a navrhl, aby občané z Komenského ulice parkovali ve svých objektech a
ne na ulici.

XI.
Závěr
Starosta Gustav Had ukončil jednání Zastupitelstva obce Roudné v 20.30 hod.
V Roudném dne: 02.07.2012
Zapsala: Zdeňka Halířová
Ověřovatelé: Jiřina Gramanová
Josef Nováček
Starosta obce Roudné: Gustav Had

……………………….
…………………….....
………………………

Usnesení
z 16. zasedání Zastupitelstva obce Roudné, ze dne 28.06.2012.
Zastupitelé přijali tato usnesení:
105/2012
106/2012

Zastupitelstvo odsouhlasilo program jednání 16. zasedání zastupitelstva.
Zastupitelstvo schválilo udělení mandátu starostovi k podpisu Smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu,
parc. č. 556/6, 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 Disribuce, a.s. České Budějovice.
107/2012 Zastupitelstvo schválilo poskytnutí 2. poloviny finančního příspěvku ve výši
150 000,- Kč TJ Malše Roudné.
108/2012 Zastupitelstvo schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2012.

V Roudném, dne 02.07.2012
Zapsala: Zdeňka Halířová
Ověřovatelé:

Jiřina Gramanová

……………………….

Josef Nováček

…………………….....

Starosta obce Roudné: Gustav Had

………………...........

Místostarosta obce Roudné: Bc. Vlastimil Šram

…...............................

