ZÁ PIS
z 23. zasedání Zastupitelstva obce Roudné, konaného dne 20.6.2013 od 18:15 hodin
v sále Kulturního domu, Roudenská 120, Roudné, okr. České Budějovice.

I.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Přítomni: Gustav Had, Bohuslav Zikeš, Josef Nováček, Marie Bratršovská, Jana Kuboušková, Ing.
Eduard Šebenda, Ing. Ludvík Friebel Ph.D. (příchod 18,34hod.)
Omluveni: Bc. Vlastimil Šram, Mgr. Jaroslav Koreš, Libor Šolc
Starosta obce Roudné Gustav Had přivítal všechny přítomné zastupitele i hosty a 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: Alena Šedivá
Ověřovatelé zápisu: Josef Nováček, Bohuslav Zikeš
Poté pan starosta hlasovat o návrhu programu jednání:
Hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo odsouhlasilo program jednání 23. zasedání.
III.
Kontrola úkolů z 22. zasedání zastupitelstva
Starosta obce p. Gustav Had přečetl usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.
Zastupitelé vzali na vědomí zápis z 22. zasedání.
Pozn.: příchod Ing. Ludvíka Friebela Ph.D.
IV.
Projednání silničních bezpečnostních prvků v obci
Starosta obce Roudné si se zastupiteli odsouhlasil výčet podmínek, které vzešly z pracovní schůzky
zastupitelů se zástupcem Krajského úřadu- Mgr. Tetourovou a které budou uvedeny v územním řízení
připravovaného sjezdu z MUK (mimoúrovňové křižovatky) na Plavskou silnici.
1) Musí být zrealizována funkční „Jižní tangenta“.
2) Nesmí dojít k překročení limitů z propočtů průjezdnosti na Plavské silnici (III/15529) dle
předložené dopravně-inženýrské studie z prosince 2012, zpracované firmou Mott MacDonald.
3) Bude omezen vjezd na Plavskou silnici pro automobily s nosností nad 7,5t.
4) Sjezd nebude označen „České Budějovice-JIH“, ale pouze „Roudné“.
5) Budou zřízeny zpomalovací ostrůvky na Plavské komunikaci.
6) Bude zřízen kruhový objezd ve středu obce Roudné.
7) Budou osazeny semafory na překročení rychlosti.
8) Bude vybudována cyklostezka podél Plavské silnice.
9) Bude vybudován chodník podél Plavské silnice.
10) Obec si sama zadá nezávislé měření průjezdnosti v obci.
Poté dal starosta hlasovat, kdo souhlasí s uvedenými podmínkami pro připojení Plavské silnice
na mimoúrovňovou křižovatku z dálnice:

Hlasování:
Pro:
4
Proti: 1
Zdržel se: 2
Zastupitelé neodsouhlasili podmínky pro připojení Plavské silnice na sjezd z dálnice.
V.
Odpis pohledávek.
Starosta obce předložil zastupitelům návrh na odpis nedobytných pohledávek z roku 2006-2009.
Jedná se o neuhrazenou spotřebovanou vodu v obecním bytě za období 2/2006-9/2006 ve výši
959,-Kč a v restauraci Roudenka za období 3/2006-2/2007 ve výši 24.394,-Kč. Oba tyto prostory
měla pronajaté firma Gastro-Varm, s.r.o, Škrétova 975, 252 30 Řevnice.
Další neuhrazená a nevymožitelná pohledávka je za paní Hruškovou, která neuhradila část nájemného
za pronajatou restauraci Malše v listopadu 2009, pohledávka je ve výši 6.002,-Kč.
Starosta dal hlasovat, kdo souhlasí s odepsáním pohledávek v celkové výši 31.355,-Kč.
Pozn.: zastupitel B. Zikeš se vzdálil.
Hlasování:
Pro:
6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelé odsouhlasili účetní odepsání nevymožitelných pohledávek v celkové výši 31.355,-Kč.
VI.
Pronájem restaurace Malše.
Starosta seznámil zastupitele se skutečností, že se dosud písemně nepřihlásil žádný zájemce
o pronájem restaurace.
Pozn.: zastupitel B. Zikeš se vrátil.
VII.
Schválení účetní závěrky MŠ Roudné.
Zastupitelům byly předloženy výkazy místní mateřské školy zpracované k datu 31.12.2012.
Starosta obce dal hlasovat, kdo schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Roudné k 31.12.2012.
Hlasování:
Pro:
7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelé schválili účetní závěrku Mateřské školy Roudné k 31. 12. 2012.
VIII.
Schválení účetní závěrky Obce Roudné.
Zastupitelům byly předloženy výkazy Obce Roudné zpracované k datu 31.12.2012.
Starosta obce dal hlasovat, kdo schvaluje účetní závěrku Obce Roudné k 31.12.2012.
Hlasování:
Pro:
6
Proti: 0
Zdržel se: 1
Zastupitelé schválili účetní závěrku Obce Roudné k 31. 12. 2012.

IX.
Závěrečný účet obce Roudné za rok 2012.
Zastupitelé obdrželi Závěrečný účet obce Roudné za rok 2012 spolu se Zprávou o přezkoumání
hospodaření obce Roudné za rok 2012 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 2012 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 2012 bez
výhrad:
Hlasování:
Pro:
6
Proti: 0
Zdržel se:1
Zastupitelstvo uzavřelo Závěrečný účet obce Roudné za rok 2012 spolu se Zprávou
o přezkoumání hospodaření obce Roudné za rok 2012 a to bez výhrad.

X.
Rozpočtové opatření č. 2/2013.
Zastupitelé obdrželi písemnou formu rozpočtového opatření pro rok 2013 číslo 2.
Proběhla krátká diskuse k jednotlivým položkám a poté požádal starosta zastupitele o přistoupení
k hlasování, kdo souhlasí s tím, aby se Obec Roudné řídila hospodařením dle předložené rozpočtové
změny:
Pro:
7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo odsouhlasilo předložené rozpočtové opatření č.2/2013, podle kterého se bude řídit
hospodaření obce.

XI.
Návrh záměru o odprodej obecního pozemku.
Žadatel: E.ON Česká republika, s.r.o.
Předmětný pozemek: p. č. 237/20
Křižíkova ulice 1698/2
Katastrální území: Roudné
370 49 České Budějovice
Stávající využití: regulační stanice plynovodu
Starosta seznámil zastupitele s žádostí společnosti E.ON o odprodej pozemku o výměře 165m2
pod stávající regulační stanicí plynovodu umístěné na pozemku p. č. 237/20 (lokalita dětského hřiště
U Výměníku).
Starosta dal hlasovat, kdo souhlasí s vyvěšením záměru na prodej pozemku p .č. 237/20 v k.ú.Roudné.
Hlasování:
Pro:
7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelé odsouhlasili zveřejnění záměru na prodej pozemku p. č. 237/20 v k. ú. Roudné.

XII.
Návrh mandátních smluv.
Mandatář: Česká vodohospodářská s.r.o.
Se sídlem: Hlinská 456/2, 370 01 České Budějovice
Předmět smlouvy č. 1: činnosti nutné pro zajištění financování investiční akce „Roudné-splašková
kanalizace, čerpací stanice a výtlačný řad“.
Předmět smlouvy č. 2: zajištění výběrového řízení na dodavatele:
a) projektové dokumentace pro stavební povolení, vč. zajištění stavebního povolení
b) projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby vč. výkazu výměr
c) autorského dozoru projektanta investiční akce „Roudné-splašková kanalizace, čerpací
stanice a výtlačný řad.
Na návrh zastupitelů bude do mandátní smlouvy č.1 doplněn článek o odpovědnosti smluvních stran.
Starosta dal hlasovat o mandátu na uzavření obou mandátních smluv s Českou vodohospodářskou
s.r.o. za podmínky doplnění článku o odpovědnosti smluvních stran do mandátní smlouvy č.1.
Hlasování:
Pro:
7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelé udělili starostovi mandát k podpisu mandátních smluv s Českou vodohospodářskou
společností s r.o. za předpokladu, že do smlouvy č. 1 bude zakotven článek o odpovědnosti smluvních
stran.
XIII.
Projednání podnětů občanů.
Pan Michael Beneš, Plavská 99, Roudné zaslal na úřad a přímo zastupitelům prostřednictvím e-mailu
podněty, ke kterým žádal vysvětlení:
1) Dopravní pasport – starosta sdělil přítomnému p. Benešovi, že Pasport dopravního značení má
obec vypracovaný a platný od roku 2011. Přechod mezi zastávkami MHD „U Jirkalů a
U Benešů“ je v pasportu zakreslen. Zastupitelé se dohodli, že bude oslovena odborná firma,
aby připravila kalkulaci případné realizace přechodu.
2) Kanalizace a odvodnění pozemků pana Jarkovského a p. Bočka. Pan Beneš poukazuje, že při
větších deštích dochází k zaplavování jeho pozemku a pozemků sousedících. Pan starosta
uvedl, že dle občanského zákoníku § 127 je vlastník pozemku povinen zdržet se všeho čím by
nad míru přiměřenou obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práce
(kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady atd.)

V Roudném dne 21.6.2013
Zapsala: Alena Šedivá
Ověřovatelé:

Bohuslav Zikeš ………………………………..
Josef Nováček... ……………………………

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

Usnesení
z 23. zasedání Zastupitelstva obce Roudné, ze dne 20.6.2013.
Zastupitelé přijali tato usnesení:
146/2013 schválili program 23. zasedání Zastupitelstva obce Roudné
147/2013 neschválili podmínky pro připojení Plavské silnice na MUK z dálnice D3
148/2013 schválili odpis pohledávek v celkové výši 31.355,-Kč
149/2013 schválili účetní závěrku Mateřské školy Roudné k 31.12.2012
150/2013 schválili účetní závěrku Obce Roudné k 31.12.2012
151/2013 uzavřeli a schválili Závěrečný účet obce Roudné za rok 2012 spolu se Zprávou
o přezkoumání hospodaření obce Roudné za rok 2012, včetně povinných příloh,
s výrokem: Závěrečný účet za rok 2012 byl přijat a uzavřen bez výhrad
152/2013 schválili rozpočtové opatření 2/2013
153/2013 schválili zveřejnění záměru o odprodej obecního pozemku 237/20 v k.ú.Roudné
154/2013 udělili mandát starostovi obce k uzavření mandátní smlouvy č. 1 a č. 2
se společností Česká vodohospodářská s.r.o. za předpokladu, že do mandátní
smlouvy č.1 bude doplněn článek o odpovědnosti smluvních stran.

V Roudném, dne 21.6.2013
Zapsala: Alena ŠEDIVÁ
Ověřovatelé:

Bohuslav Zikeš ………………………………...
Josef Nováček ………………………………

Starosta obce Roudné:Gustav Had …...........…………………….........
Místostarosta obce Roudné: Bc.Vlastimil Šram…………........................

