ZÁPIS
z 19. zasedání Zastupitelstva obce Roudné, konaného dne 22.11.2012 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 (příchod v 18,15hod.),
Marie Bratršovská (příchod v 18,15hod.), Ing. Jana Kuboušková,
Ing. Ludvík Friebel Ph.D. (odchod v 19,05 hod.), Libor Šolc.

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: Bc.Vlastimil Šram, Josef Nováček.
Poté dal starosta obce p. Had hlasovat o návrhu programu jednání zastupitelstva.
Hlasování: nepřítomni - Ing. Eduard Šebenda, Marie Bratršovská.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo odsouhlasilo program jednání 19. zasedání zastupitelstva.

III.
Kontrola úkolů z 18. zasedání zastupitelstva
Starosta G. Had přečetl usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce a konstatoval, že k zápisu
z jednání zastupitelstva nebyly vzneseny připomínky.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zápis z 18. zasedání zastupitelstva.

IV.
Návrh Rozpočtu obce Roudné na rok 2013
Starosta Gustav Had seznámil zastupitele s návrhem Rozpočtu obce Roudné na rok 2013 (viz
příloha). Vzhledem k požadavku MŠ Roudné na nižší provozní dotaci o 6 tis. Kč , proti
loňskému roku a vzhledem k nároku na dotaci od Jč. kraje České Budějovice pro dvě třídy,
upravuje se § 3111 na částku 447,3 tis. Kč. Současně s tím byla navýšena příjmová položka
1211 (DPH) na 2 750,7 tis. Kč. Starosta poté informoval přítomné, že Obec Roudné obdržela

žádost Tělovýchovné jednoty Malše Roudné o finanční příspěvek ve výši 300 tisíc Kč
z rozpočtu obce na rok 2013 . Zastupitelé v diskuzi konstatovali, že se nebudou zavazovat k
výplatám finančních příspěvků místním organizacím v době, kdy Obec Roudné zažádala o
dotaci na realizaci kanalizace a ČOV a v průběhu roku 2013 by měla obdržet stanovisko. Dále
bude zajišťovat údržbu protipovodňových valů, dalším investičním záměrem je realizace
chodníku k Zahradní čtvrti, dokončení vybavení dětského hřiště atd.
Starosta Gustav Had dal hlasovat, kdo souhlasí s návrhem Rozpočtu obce Roudné na r. 2013
včetně navržených úprav u výdajového § 3111 a příjmového § 1211.
Hlasování: od tohoto bodu nepřítomen zastupitel Ing. Ludvík Friebel Ph.D.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo návrh Rozpočtu obce Roudné na rok 2013.

V.
Návrh Záměru o pronájmu části obecního pozemku,
parc. č. 542/4 v k.ú. Roudné
Starosta Gustav Had předložil návrh záměru pronajmout části obecního pozemku, parc.
č. 542/4 v k.ú. Roudné (viz příloha).
Poté dal hlasovat, kdo souhlasí se záměrem pronájmu části obecního pozemku, parc.
č. 542/4, o výměře 36 m2, v sousedství parcely č. 542/5, v k.ú. Roudné.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo zveřejnění záměru pronájmu části obecního nemovitého majetku,
parc.č. 542/4, o výměře 36 m2, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním
úřadem pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště České Budějovice, obec a kat. území
Roudné, LV č. 1.

VI.
Příkaz k provedení inventarizace
Starosta Gustav Had nařídil předsedům inventarizačních komisí zahájit a provést inventurní
kontroly obecního majetku k 31.12.2012 (viz příloha).
Zastupitelstvo vzalo na vědomí příkaz k zahájení a provedení inventarizace obecního
majetku k 31.12.2012.

VII.
Dodatek č. 5 ke Směrnici č. 1/2008
Starosta Gustav Had informoval přítomné, že došlo k přejmenování tohoto bodu. Místo
Dodatku č. 5 ke Směrnici č.1/2008 pro vedení hmotného a nehmotného majetku a pro
zpracování a oběh účetních dokladů v obci Roudné, vydává Obec Roudné Směrnici č. 2/2012
– účetní hladina významnosti u podrozvahových účtů. Směrnice bude součástí vnitřního
organizačního a kontrolního systému obce a součástí komplexu vnitřních směrnic. Obec
Roudné si stanovuje pro účtování na podrozvahové účty účetní hladinu významnosti ve výši
500 000,- Kč (viz příloha).

Poté dal hlasovat, kdo souhlasí s obsahem Směrnice č. 2/2012 – účetní hladina významnosti
u podrozvahových účtů.
Hlasování:
Pro: 9
Proti:0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo Směrnici č. 2/2012 – účetní hladina významnosti u podrozvahových
účtů.

VIII.
Mandátní smlouva
Česká vodohospodářská s.r.o.
Hlinská 456/2
370 01 České Budějovice

Obec Roudné
Roudenská 120
370 07 České Budějovice

Starosta Gustav Had informoval přítomné o návrhu Mandátní smlouvy pro zajištění podrobné
kontroly nájmu vodohospodářské infrastruktury obce Roudné (viz příloha). Zastupitelé se
dohodli tuto smlouvu zatím neuzavírat a předat jí k posouzení právníkovi, který zastupuje
Obec Roudné.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

IX.
Různé
Černá skládka – Bohuslav Zikeš
Informoval, že na poli pod ulicí Jakubova, se černá skládka stále rozšiřuje.

X.
Závěr
Starosta Gustav Had ukončil jednání Zastupitelstva obce Roudné ve 20.30 hod.
V Roudném dne: 26.11.2012
Zapsala: Zdeňka Halířová
Ověřovatelé: Bc. Vlastimil Šram
Josef Nováček
Starosta obce Roudné: Gustav Had

……………………….
…………………….....
………………………

Usnesení
z 19. zasedání Zastupitelstva obce Roudné, ze dne 22.11.2012.
Zastupitelé přijali tato usnesení:
124/2012
125/2012
126/2012

Zastupitelstvo odsouhlasilo program jednání 19. zasedání zastupitelstva.
Zastupitelstvo schválilo návrh Rozpočtu obce Roudné na rok 2013.
Zastupitelstvo schválilo zveřejnění záměru pronájmu části obecního nemovitého
majetku, parc.č. 542/4, o výměře 36 m2, zapsané v katastru nemovitostí vedeném
Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště České
Budějovice, obec a kat. území Roudné, LV č. 1.
127/2012 Zastupitelstvo schválilo Směrnici č. 2/2012 – účetní hladina významnosti u
podrozvahových účtů.

V Roudném dne: 26.11.2012
Zapsala: Zdeňka Halířová
Ověřovatelé:

Bc. Vlastimil Šram

……………………….

Josef Nováček

…………………….....

Starosta obce Roudné: Gustav Had

………………...........

Místostarosta obce Roudné: Bc. Vlastimil Šram

…...............................

