ZÁPIS
z 18. zasedání Zastupitelstva obce Roudné, konaného dne 30.10.2012 od 18,00 hodin,
v zasedací místnosti Obecního úřadu Roudné, okres České Budějovice.

I.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Přítomni:

Gustav Had, Bc.Vlastimil Šram, Josef Nováček, Bohuslav Zikeš,
Mgr. Jaroslav Koreš, Ing. Eduard Šebenda, Libor Šolc (příchod v 18,40 hod.).

Nepřítomni:

Ing. Ludvík Friebel Ph.D., Marie Bratršovská, 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 G. Had určil zapisovatele a ověřovatele zápisu:
Zapisovatel:
Zdeňka Halířová.
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jaroslav Kareš, Bohuslav Zikeš.
Poté dal starosta obce p. Had hlasovat o návrhu programu jednání zastupitelstva.
Hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo odsouhlasilo program jednání 18. zasedání zastupitelstva.

III.
Kontrola úkolů ze 17. zasedání zastupitelstva
Starosta G. Had přečetl usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva obce a konstatoval, že k zápisu
z jednání zastupitelstva nebyly vzneseny připomínky.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zápis ze 17. zasedání zastupitelstva.

IV.
Rozpočtové opatření č. 5/2012
Starosta Gustav Had informoval zastupitele o Rozpočtovém opatření č. 5/2012 (viz příloha).
Ze strany zastupitelstva nebyly k Rozpočtovému opatření č. 5/2012 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. 5/2012.

V.
Návrh OZV o místních poplatcích č. 1/2013
Starosta Gustav Had předložil návrh nové obecně závazné vyhlášky, která obsahuje zvýšení
sazeb poplatků za kalendářní rok:
a) za prvního psa
200,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa
240,- Kč
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným
zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu
120,- Kč
d) za druhého a každého dalšího psa
160,- Kč.
Zastupitel Ing. Eduard Šebenda upozornil, že u poplatků ze vstupného v čl. 17 – osvobození a
úlevy by organizace, kterých se úlevy týkají, měly být vyjmenovány adresně, aby bylo
zřejmé, že se týkají pouze roudenských organizací.
Starosta Gustav Had dal hlasovat, kdo souhlasí s návrhem OZV včetně změn, platné od
01.01.2013.
Hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo Obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích č. 1/2013 s
účinností od 01.01.2013.

VI.
Žádost o finanční příspěvek z rozpočtu obce
na rok 2012
Myslivecké sdružení 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) a současně sdělil,
že pokud bude tento příspěvek odsouhlasen, bude zapracován do Rozpočtového opatření
č. 5/2012.
Starosta dal hlasovat, kdo souhlasí s poskytnutím 2. poloviny finančního příspěvku ve výši
25 000,- Kč.
Hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí 2. poloviny finančního příspěvku ve výši 25 000,- Kč
Myliveckému sdružení Malše Roudné.

VII.
Záměr o pronájmu části obecního pozemku,
parc. č. 282 v k.ú. Roudné
Žadatelé:
Jiří Vopelka
Na Návsi 9
Roudné

Miloslav Aleš
Na Návsi 9
Roudné

Starosta Gustav Had informoval přítomné, že záměr pronájmu části obecního pozemku byl
řádně vyvěšen, a že jiní zájemci o pronájem se nepřihlásili.
Starosta navrhl pronajmout tento pozemek p. Jiřímu Vopelkovi za stejných podmínek jako
měl předchozí nájemce a to od 01.11.2012.
Poté dal hlasovat, kdo souhlasí pronajmout část obecního pozemku, parc. č. 282, panu Jiřímu
Vopelkovi.
Zastupitel Libor Šolc – příchod v 18,40 hod.
Hlasování:
Pro: 7
Proti:0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo pronájem 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., panu Jiřímu
Vopelkovi od 01.11.2012.

VIII.
Směrnice č. 1/2012,
o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Starosta Gustav Had seznámil přítomné se Směrnicí č. 1/2012 o zadávaní veřejných zakázek
malého rozsahu, ve které jsou zapracovány změny novely č. 55/2012 Sb., účinné od
01.04.2012, upravující zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (viz příloha).
Starosta dal hlasovat, kdo souhlasí s upravenou směrnicí.
Hlasování:
Pro: 7
Proti:0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo Směrnici č. 1/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

IX.
Aktualizace plánu akcí z Programu obnovy venkova na rok 2013
Starosta Gustav Had informoval, že se jedná o sestavení plánu akcí, které má obec v zájmu
realizovat v roce 2013 (chodník Plavská, cyklostezka, rozšíření veřejného dětského hřiště,
obnova veřejného osvětlení , rozšíření zahrady MŠ atd). Plán bude připraven pro vyhlašování
dotačních titulů.
Starosta dal hlasovat, kdo souhlasí s aktualizací akcí na rok 2013.

Hlasování:
Pro: 7
Proti:0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo aktualizaci plánu akcí v Roudném do Programu rozvoje venkova
na rok 2013.

X.
Různé
Urbanistické studie – Guastav Had
Seznámil přítomné s územními studiemi výstavby rodinných domů v západní části obce
Roudné v lokalitě Zahradní čtvrť a v jižní části obce Roudné. Hlavním cílem je umístění
jednotlivých rodinných domů na stavebních parcelách za předpokladu splnění požadavků
vycházejících ze schváleného územního plánu.
Černá skládka – Bohuslav Zikeš
Informoval, že již dlouhou dobu je v ulici Jakubova černá skládka, kterou zřejmě založili
zahrádkáři.

XI.
Závěr
Starosta Gustav Had ukončil jednání Zastupitelstva obce Roudné ve 20.10 hod.
V Roudném dne: 02.11.2012
Zapsala: Zdeňka Halířová
Ověřovatelé: Mgr. Jaroslav Koreš
Bohuslav Zikeš
Starosta obce Roudné: Gustav Had

……………………….
…………………….....
………………………

Usnesení
z 18. zasedání Zastupitelstva obce Roudné, ze dne 30.10.2012.
Zastupitelé přijali tato usnesení:
117/2012 Zastupitelstvo odsouhlasilo program jednání 18. zasedání zastupitelstva.
118/2012 Zastupitelstvo schválilo Rozpočtové opatření č. 5/2012.
119/2012 Zastupitelstvo schválilo Obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích
č. 1/2013 s účinností od 01.01.2013.
120/2012 Zastupitelstvo schválilo poskytnutí 2. poloviny finančního příspěvku ve výši
25 000,- Kč Mysliveckému sdružení Malše Roudné.
121/2012 Zastupitelstvo schválilo pronájem 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., panu Jiřímu Vopelkovi od 01.11.2012.
122/2012 Zastupitelstvo schválilo Směrnici č. 1/2012 o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu.
123/2012 Zastupitelstvo schválilo aktualizaci akcí v Roudném do Programu rozvoje
venkova na rok 2013.

V Roudném dne: 02.11.2012
Zapsala: Zdeňka Halířová
Ověřovatelé:

Mgr. Jaroslav Koreš

……………………….

Bohuslav Zikeš

…………………….....

Starosta obce Roudné: Gustav Had

………………...........

Místostarosta obce Roudné: Bc. Vlastimil Šram

…...............................

