ZÁPIS
z 25. zasedání Zastupitelstva obce Roudné, konaného dne 22.08.2013 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, Marie Bratršovská,
Bohuslav Zikeš (odchod 19,15 hod.), Mgr. Jaroslav Koreš, Libor Šolc.

Nepřítomni:

Ing. Ludvík Friebel Ph.D., Ing. Eduard Šebenda, 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: Josef Nováček, Bohuslav Zikeš.
Poté dal starosta obce p. Had hlasovat o návrhu programu jednání zastupitelstva.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo odsouhlasilo program jednání 25. zasedání zastupitelstva.

III.
Kontrola úkolů z 24. zasedání zastupitelstva
Starosta G. Had přečetl usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce a konstatoval, že k zápisu
z jednání zastupitelstva nebyly vzneseny připomínky.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zápis z 24. zasedání zastupitelstva.

IV.
Splašková kanalizace, čerpací stanice
a výtlačný řad Roudné
Starosta Gustav Had informoval zastupitele o jednání hodnotící komise v zadávacím řízení na
zakázku malého rozsahu na projekční práce zadávanou v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.
o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ).
VÝROK ROZHODNUTÍ ZADAVATELE
Zadavatel v souladu s ustanovením § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
v platném znění (dále jen ZVZ) a na základě doporučení hodnotící komise, která posuzovala
a hodnotila nabídky v souladu s §§ 76-80 ZVZ, rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky

uchazeče:
VAK projekt s.r.o.
Boženy Němcové 123/2, 370 01 České Budějovice 7
IČ: 28159721
ODŮVODĚNÍ
Vybraný uchazeč nabídl nejnižší nabídkovou cenu a vyhověl všem podmínkách zadávacího
řízení.
Poté dal starosta Gustav Had hlasovat, kdo souhlasí s výběrem uchazeče.
Hlasování:
Pro: 7
Proti:0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo VÝROK ROZHODNUTÍ ZADAVATELE.
Zadavatel v souladu s ustanovením § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
v platném znění (dále jen ZVZ) a na základě doporučení hodnotící komise, která
posuzovala a hodnotila nabídky v souladu s §§ 76-80 ZVZ, rozhodl o výběru nejvhodnější
nabídkyuchazeče:
VAK projekt s.r.o.
Boženy Němcové 123/2, 370 01 České Budějovice 7
IČ: 28159721
ODŮVODĚNÍ
Vybraný uchazeč nabídl nejnižší nabídkovou cenu a vyhověl všem podmínkách zadávacího
řízení.

V.
Rozpočtové opatření č. 3/ 2013
Starosta Gustav Had informoval zastupitele o Rozpočtovém opatření č. 3/2013 (viz příloha).
Ze strany zastupitelstva nebyly k Rozpočtovému opatření č. 3/2013 vzneseny žádné
připomínky.
Starosta Gustav Had dal hlasovat, kdo souhlasí, abychom se řídili tímto rozpočtovým
opatřením.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2013.

VI.
Projednání a vydání Změny č. 5
Územního plánu sídelního útvaru Roudné
Změna č. 5 vymezuje plochy pro umístění dálnice D3, včetně souvisejících staveb a zařízení a
části úseku Jižní tangenty a IV. tranzitního železničního koridoru. Plocha pro umístění dálnice
D3 a části úseku Jižní tangenty je již v obdobné poloze vymezena ve změně č. 2 ÚPnSÚ, na
kterou změna č. 5 ÚPnSÚ navazuje.
IV. tranzitní železniční koridor doplňuje stávající koncepci o nové vedení kolejové dopravní
stavby, avšak v souběhu s již navrženou trasou dálnice D 3. Starosta Gustav Had seznámil
přítomné s návrhem usnesení a důvodovou zprávou (viz příloha).

Po té dal hlasovat, kdo souhlasí s vydáním Změny č. 5 Územního plánu sídelního útvaru
Roudné.
Hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 1
Zastupitelstvo schválilo Změnu č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Roudné.

VII.
Záměr pronájmu restaurace Malše v Roudném
Starosta Gustav Had informoval přítomné, že záměr pronájmu restauračního zařízení včetně
sálu v objektu restaurace Malše, Roudenská 120, Roudné byl schválen na předchozím jednání
zastupitelstva. Ze 14 žadatelů byl vybrán Lukáš Janecký z Hluboké nad Vltavou. Nájemné
bylo dohodnuto na 10 000,- Kč měsíčně a kauce ve výši 40 000,- Kč.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

VIII.
Různé
Námitka proti výstavbě bytových a řadových domů
Starosta obce Gustav Had převzal od zástupce občanů Ing. Vladimíra Vaňka námitku proti
výstavbě řadových a bytových domů na parcelách č. 478/402, 478/403, 478/148, 478/406 a
478/405 v k.ú. Roudné (viz příloha). Po té proběhla bouřlivá debata mezi občany a zastupiteli.
Starosta přítomné informoval o platném Územním plánu obce Roudné a možnostech z něho
vyplývajích. Zmiňovaná námitka bude posouzena a projednána s dotčenými orgány a vydáno
stanovisko obce.

IV.
Závěr
Starosta Gustav Had ukončil jednání Zastupitelstva obce Roudné ve 19.50 hod.
V Roudném dne: 23.08.2013
Zapsala: Zdeňka Halířová
Ověřovatelé: Josef Nováček
Bohuslav Zikeš

……………………….
…………………….....

Starosta obce Roudné: Gustav Had

………………………

Usnesení
z 25. zasedání Zastupitelstva obce Roudné, ze dne 23.08.2013.
Zastupitelé přijali tato usnesení:
160/2013
161/2013

Zastupitelstvo odsouhlasilo program jednání 25. zasedání zastupitelstva.
Zastupitelstvo schválilo VÝROK ROZHODNUTÍ ZADAVATELE:
Zadavatel v souladu s ustanovením § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ) a na základě doporučení hodnotící
komise, která posuzovala a hodnotila nabídky v souladu s §§ 76-80 ZVZ,
rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče:
VAK projekt s.r.o.
Boženy Němcové 123/2, 370 01 České Budějovice 7
IČ: 28159721
ODŮVODĚNÍ:
Vybraný uchazeč nabídl nejnižší nabídkovou cenu a vyhověl všem podmínkách
zadávacího řízení.
162/2013 Zastupitelstvo schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2013.
163/2013 Zastupitelstvo schválilo Změnu č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Roudné.

V Roudném dne: 23.08.2013
Zapsala: Zdeňka Halířová
Ověřovatelé: Josef Nováček

……………………….

Buhuslav Zikeš

…………………….....

Starosta obce Roudné: Gustav Had

………………...........

Místostarosta obce Roudné: Bc. Vlastimil Šram

…...............................

