ZÁPIS
ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Roudné, konaného dne 20.09.2012 od 18,00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Roudné, okr. České Budějovice.

I.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Přítomni:

Gustav Had, Bc.Vlastimil Šram, Josef Nováček, Ing. Jana Kuboušková ,
Mgr. Jaroslav Koreš, Marie Bratršovská.

Nepřítomni: Ing. Ludvík Friebel Ph.D., Ing. Eduard Šebenda, Libor Šolc, Bohuslav Zikeš.
Starosta obce Gustav Had přivítal zastupitele a všechny přítomné.
Před zahájením jednání zastupitelstva seznámil přítomné s písemnou rezignací p. Jiřiny
Gramanové na mandát v Zastupitelstvu obce Roudné a odstoupení z funkce předsedkyně
kulturního výboru. Starosta uvedl, že byli osloveni dva náhradníci z kandidátky - p. Týmal
a p. Kubičková . Oba mandát odmítli. Paní Jiřina Gramanová vysvětlila zastupitelstvu své
rodinné důvody, které jí k tomuto kroku vedly. Starosta Gustav Had poděkoval p. Gramanové
za práci, kterou pro obec vykonala.
Po té starosta Gustav Had 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 G. Had určil zapisovatele a ověřovatele zápisu:
Zapisovatel:
Zdeňka Halířová.
Ověřovatelé zápisu: Marie Bratršovská, Josef Nováček .
Starosta požádal zastupitele o rozšíření návrhu programu jednání zastupitelstva o 2 body: 1.
bod -Žádost o poskytnutí finančního příspěvku občanskému sdružení Jezdecký klub Vladykův
Dvůr a 2. bod - Poskytnutí příspěvku na kapelu pro Seniorklub.
Poté dal starosta obce p. Had hlasovat o změně návrhu programu jednání zastupitelstva.
Hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo odsouhlasilo program jednání 17. zasedání zastupitelstva.

III.
Kontrola úkolů z 16. zasedání zastupitelstva
Starosta G. Had přečetl usnesení z 16. 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 16. zasedání zastupitelstva.

IV.
Rozpočtové opatření č. 4/2012
Starosta Gustav Had informoval zastupitele o Rozpočtovém opatření č. 4/2012 (viz příloha).
Ze strany zastupitelstva nebyly k Rozpočtovému opatření č. 4/2012 vzneseny žádné
připomínky.
Starosta Gustav Had dal hlasovat, kdo souhlasí, abychom se řídili tímto rozpočtovým
opatřením.
Hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo Rozpočtové opatření č. 4/2012.

V.
Dodatek č. III ke Zřizovací listině MŠ Roudné
Starosta Gustav Had řekl, že tento dodatek se týká pouze upřesnění adresy sídla Mateřské
školy Roudné a adresy zřizovatele.
Starosta Gustav Had dal hlasovat, kdo souhlasí s tímto dodatkem.
Hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo Dodatek č. III ke Zřizovací listině MŠ Roudné.

VI.
Žádost o finanční příspěvek z rozpočtu obce
na rok 2012
MS Malše
Roudné 138
370 07 České Budějovice
Starosta Gustav Had seznámil zastupitele se žádostí Mysliveckého sdružení Malše Roudné
o poskytnutí 2. poloviny finančního příspěvku na činnost (viz příloha).
Starosta dal hlasovat, kdo souhlasí s poskytnutím 2. poloviny finančního příspěvku ve výši
25 000,- Kč .
Hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 1
Zastupitelstvo neschválilo poskytnutí 2. poloviny finančního příspěvku ve výši 25 000,- Kč
Myliveckému sdružení Malše Roudné.

VII.
Žádost o pronájem obecního pozemku
Žadatelé:
Jiří Vopelka
Na Návsi 9
Roudné

Miloslav Aleš
Na Návsi 9
Roudné

Starosta Gustav Had seznámil přítomné se žádostmi o pronájem části obecního pozemku,
parc. č. 282, o výměře 216 m2, který slouží jako zahrada. Tato část pozemku byla pronajata
p. Karlu Janečkovi, který pozemek předal obci zpět (viz příloha).
Starosta upřesnil, že bude vyvěšen návrh záměru o pronájmu části obecního pozemku
nemovitého majetku a po té bude tento záměr projednán na dalším jednání zastupitelstva.
Poté dal hlasovat, kdo souhlasí se záměrem pronájmu pozemku.
Hlasování:
Pro: 6
Proti:0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo záměr pronájmu části obecního pozemku, parc. č. 282, o výměře
216 m2, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj,
katastrální pracoviště České Budějovice, obec a kat. území Roudné, LV č. 1.

VIII.
Smlouva o zřízení věcného břemene,
parc. č. 555, 556/6 v k. ú. Roudné
Němeček Jiří
Mánesova 400/72
370 01 České Budějovice

Kuba Zdeněk
Labská 1153/3
370 11 České Budějovice

Obec Roudné
Roudenská 120
370 07 České Budějovice

Starosta Gustav Had seznámil přítomné s žádostí Ing. arch. Jana Kleina o uzavření Smlouvy o
zřízení věcného břemene na části parcel č. 555, 556/6 ve prospěch parcel č. 322/1, 322/7,
322/9, 322/10, 322/11, 322/12 , 322/13 a 322/14. Věcné břemeno bude zřízeno k právu chůze
a jízdy a zřizování a údržby inženýrských sítí (voda, plyn, splašková a děšťová kanalizace).
Jedná se o přístup a napojení k účelové komunikaci 556/4 + zřízení obraciště pro automobily
(viz příloha). Před podepsáním smlouvy bude přeložen oddělovací geometrický plán s
vytýčením jednotlivých hranic, které budou s obcí konzultovány.
Starosta dal hlasovat, kdo souhlasí s udělením mandátu starostovi k podpisu smlouvy za
podmínek, že bude komunikace široká 8 m.
Hlasování:
Pro: 6
Proti:0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo udělení mandátu starostovi k podpisu Smlouvy o zřízení věcného
břemene na částech parc. č. 555a 556/6 ve prospěch parcel 322/1, 322/7, 322/9, 322/10,
322/11, 322/12, 322/13 a 322/14 s právem chůze a jízdy a zařizování a údržby inženýrských
sítí, vše zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj,
katastrální pracoviště České Budějovice, obec a kat. území Roudné, LV č. 1.

IX.
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku
Jezdecký klub
VLADYKŮV DVŮR
Mgr. Jindra Vladyková
Roudné 2
Starosta Gustav Had seznámil přítomné se Žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na
činnost občanského sdružení JK Vladykův dvůr (viz příloha).
Mgr. Jindra Vladyková, předsedkyně sdružení, prezentovala přítomným činnost, kterou
provádějí. Po delší diskuzi zastupitelstva dal starosta hlasovat, kdo souhlasí s poskytnutím
finančního příspěvku 50 000,- Kč na činnost JK Vladykův dvůr.
Hlasování:
Pro: 6
Proti:0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo finanční příspěvek pro rok 2012 v částce 50 000,- Kč občanskému
sdružení Jezdecký klub Vladykův dvůr Roudné.

X.
Poskytnutí finančního příspěvku na Seniorklub
Zastupitelé projednali již na dřívějším jednání možnost příspívat na produkci kapel při akcích
Seniorklubu, které se konají každý týden v KD Malše Roudné. Zastupitelé se vzdali navýšení
odměn, ke kterému mělo dojít od ledna 2012 z důvodu překročení hranice počtu 1000
obyvatel obce. Příspěvky budou činit 500,- Kč na jednu akci a budou upraveny Dodatkem ke
Smlouvě o nájmu Rastaurace Malše Roudné. Tento příspěvěk bude vyplacen zpětně od
01.05.2012.
Starosta dal hlasovat, kdo souhlasí s poskytováním příspěvku 500,- Kč na jednu akci.
Hlasování:
Pro: 6
Proti:0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo finanční příspěvek v částce 500,- Kč 1x týdně, od 01.05.2012, na
produkci kapel Seniorklubu.

XI.
Různé
Komenského ulice – p. Voneš, p. Vaňata, p. Hliněný, p. Boudová
Občané z Komenského ulice poukazovali na stále trvající problém při projíždění aut touto
ulicí. Řidici nedodržují rychlost a krátí si tudy cestu, což způsobuje velkou frekvenci průjezdu
vozidel. Žádají osadit ulici značkami „průjezd zakázán“ nebo instalovat retardéry.
Starosta projedná možnosti s firmou LION České Budějovice.
Příspěvek na školku – Mgr. Koreš
Navrhl, aby rodiče dětí z jiných obcí, kteří navštěvují MŠ v Roudném, přispívali určitou
částkou na její provoz. Možnost získání těchto prostředků a jejich výše budou konzultovány s
ředitelkou MŠ a na Krajském úřadu, odboru školství.

Vyhláška – Bc. Šram
Navrhl připravit novou vyhlášku, týkající se poplatků:
1 x pes 200,- Kč
2 x pes 240,- Kč
1 x pes – důchodce 120,- Kč
2 x pes – důchodce 160,- Kč

XII.
Závěr
Starosta Gustav Had ukončil jednání Zastupitelstva obce Roudné ve 20.15 hod.
V Roudném dne: 26.09.2012
Zapsala: Zdeňka Halířová
Ověřovatelé:

Marie Bratršovská

……………………….

Josef Nováček

…………………….....

Starosta obce Roudné: Gustav Had

………………………

Usnesení
ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Roudné, ze dne 20.09.2012.
Zastupitelé přijali tato usnesení:
109/2012 Zastupitelstvo odsouhlasilo program jednání 17. zasedání zastupitelstva.
110/2012 Zastupitelstvo schválilo Rozpočtové opatření č. 4/2012.
111/2012 Zastupitelstvo schválilo Dodatek č. III ke Zřizovací listině MŠ Roudné.
112/2012 Zastupitelstvo neschválilo poskytnutí 2. poloviny finančního příspěvku ve výši
25 000,- Kč Mysliveckému sdružení Malše Roudné.
113/2012 Zastupitelstvo schválilo záměr pronájmu části obecního pozemku, parc. č. 282,
o výměře 216 m2, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem
pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště České Budějovice, obec a kat. území
Roudné, LV č. 1.
114/2012 Zastupitelstvo schválilo udělení mandátu starostovi k podpisu Smlouvy o zřízení
věcného břemene na částech parc. č. 555a 556/6 ve prospěch parcel 322/1,
322/7, 322/9, 322/10, 322/11, 322/12, 322/13 a 322/14 s právem chůze a jízdy a
zařizování a údržby inženýrských sítí, vše zapsané v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, katastrální
pracoviště České Budějovice, obec a kat. území Roudné, LV č. 1.
115/2012 Zastupitelstvo schválilo finanční příspěvek pro rok 2012 v částce 50 000,- Kč
občanskému sdružení Jezdecký klub Vladykův dvůr Roudné.
116/2012 Zastupitelstvo schválilo finanční příspěvek v částce 500,- Kč 1x týdně, od
01.05.2012, na produkci kapel Seniorklubu.

V Roudném dne: 26.09.2012
Zapsala: Zdeňka Halířová
Ověřovatelé:

Marie Bratršovská

……………………….

Josef Nováček

…………………….....

Starosta obce Roudné: Gustav Had

………………...........

Místostarosta obce Roudné: Bc. Vlastimil Šram

…...............................

