ZÁPIS
z 24. zasedání Zastupitelstva obce Roudné, konaného dne 18.7.2013 od 18,30hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Roudné, Roudenská 120, 370 07 České Budějovice.
I.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Přítomni: Gustav Had, Bc. Vlastimil Šram, Bohuslav Zikeš, Ing. Ludvík Friebel Ph.D.,
Ing. Eduard Šebenda, Jana Kuboušková, Mgr. Jaroslav Koreš, Josef Nováček, Libor Šolc
Omluveni: Marie Bratršovská
Starosta obce Roudné Gustav Had přivítal všechny přítomné zastupitele i hosty a prohlásil, že
jednání obecního zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstaloval, že je přítomna
nadpoloviční většina členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášení se schopné.
II.
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta Gustav Had určila zapisovatele a ověřovatele zápisu:
Zapisovatel: Alena Šedivá
Ověřovatelé zápisu: Libor Šolc, Ing. Ludvík Friebel Ph.D.
Starosta dal hlasovat o návrhu programu jednání:
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
III.
Kontrola úkolů z 23. zasedání zastupitelstva
Starosta obce p. Gustav Had přečetl usnesení 23. zasedání zastupitelstva obce.
Zastupitelé vzali na vědomí zápis z 23. zasedání.
IV.
Záměr o odprodej ob. 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: regul. stanice plynovodu
Návrh záměru o odprodej pozemku byl projednán na 23. zasedání zastupitelstva a
usnesením číslo 153/2013 bylo odsouhlaseno vyvěšení záměru.
Záměr byl řádně vyvěšen po dobu 15 dnů, nikdo ze strany veřejnosti se nepřihlásil. V diskusi
byl navržen prodej pozemku za cenu vedenou v účetnictví obce, tedy cenu odhadní.

Starosta dal hlasovat, kdo souhlasí s udělením mandátu starostovi k podpisu smlouvy na
prodej pozemku p. č. 237/20 v k. ú. Roudné společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. za cenu
odhadní:
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelé udělili mandát starostovi obce k podpisu smlouvy na prodej pozemku
p. č. 237/20 v k. ú. Roudné za cenu odhadní.
V.
Splašková kanalizace, čerpací stanice a výtlačný řád Roudné-projektová činnost
Starosta obce seznámil členy zastupitelstva se zadávací dokumentací a výzvou k podání
nabídky na zakázku malého rozsahu na projekční práce zadávanou v souladu se zákonem
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Současně, vzhledem k dodržení požadovaných lhůt poskytovatelem dotace, navrhl termín
pro podání nabídek datum 5.8.2013 do 18,00hod. a otevírání obálek s nabídkami 5.8.2013
od 18,01 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Roudné.
Zastupitelé byli dále informováni, že obec zřídila elektronický profil zadavatele a to za
účelem zveřejňování dokumentace k veřejným zakázkám v souladu se zákonem o zadávání
veřejných zakázek č. 137/2006 Sb.
Zastupitelé po krátké diskusi navrhli členy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení
nabídek a pro posouzení kvalifikace uchazečů:
a) předseda komise – Ing. Kamil Rucký, jednatel společnosti Česká vodohospodářská s.r.o.
b) místopředseda komise – Gustav Had, starosta obce
c) člen komise – Bc. Vlastimil Šram, místostarosta obce
d) náhradní člen komise – Josef Nováček, člen zastupitelstva
Starosta informoval, že složení hodnotící komise bude totožné s komisí pro otevírání obálek.
Poté dal hlasovat, kdo souhlasí s navrženými osobami:
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce ustanovilo komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi pro
posouzení a hodnocení nabídek a pro posouzení kvalifikace uchazečů.
Starosta dal hlasovat, kdo souhlasí se zadávací dokumentací na akci „Splašková kanalizace,
čerpací stanice a výtlačný řád Roudné-projektová činnost“:
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0

Zdržel se: 0
Zastupitelé schválili zadávací dokumentaci na akci „Splašková kanalizace, čerpací stanice a
výtlačný řád Roudné-projektová činnost“.
VI.
Doplnění podmínek připojení mimoúrovňové křižovatky D3 na Plavskou silnici.
Zastupitelé doplnili 10 podmínek připojení MUK D3 na Plavskou silnici uvedených v zápise
23.zasedání zastupitelstva o další navrženou.
Starosta dal hlasovat, kdo souhlasí s tím, aby připojení MUK D3 bylo podmíněno realizací
všech připravovaných a projekčně navržených sjezdů do Č.Budějovic.
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 1
Zdržel se: 0
Zastupitelé odsouhlasili 11. podmínku připojení MUK D3 na Plavskou silnici, která zní, že
budou zrealizovány všechny plánované sjezdy do Č.Budějovic.
VII.
Různé
Dětské hřiště na zahradě MŠ – obec získala dotaci od Jihočeského kraje na realizaci osazení
herních prvků na zahradě místní mateřské školy, realizace proběhne na konci měsíce srpna.
Odvodnění území Zahradní čtvrť II. -Bušek–Jarkovský – na úřadě proběhlo jednání s panem
Buškem a vodohospodářským pracovníkem, budou zpracovány 3 návrhy na odvodnění území
a dodány obecnímu úřadu, zatím nebyly doručeny.
Povodně 6/2013 – proběhla diskuse k zaplavenému území, k odvádění srážkových vod uvnitř
obce.
V Roudném dne 19.7.2013
Zapsala: Alena Šedivá
Ověřovatelé: Libor Šolc

_____________________________

Ing. Ludvík Friebel Ph.D. ____________________
Starosta obce Roudné: Gustav Had _______________________

Usnesení
z 24. zasedání Zastupitelstva obce Roudné, ze dne 18.7.2013
Zastupitelé přijali tato usnesení:
155/2013
schválili program 24. zasedání zastupitelstva
156/2013
udělili mandát starostovi obce k podpisu smlouvy na prodej pozemku
p. č. 237/20 v k. ú. Roudné za cenu odhadní
157/2013
ustanovili komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi pro posouzení a
hodnocení nabídek a pro posouzení kvalifikace uchazečů
158/2013
schválili zadávací dokumentaci na akci „Splašková kanalizace, čerpací stanice a
výtlačný řád Roudné-projektová činnost“
159/2013
schválili 11. podmínku pro připojení MUK D3 na Plavskou silnici, kterou je
realizace naplánovaných sjezdů D3 do Č. Budějovic

V Roudném 19.7.2013
Zapsala: Alena Šedivá
Ověřovatelé: Libor Šolc

______________________________

Ing. Ludvík Friebel Ph.D. ______________________
Starosta obce Roudné: Gustav Had _________________________
Místostarosta obce Roudné: Bc. Vlastimil Šram _______________

