ZÁPIS
z 26. zasedání Zastupitelstva obce Roudné, konaného dne 26.09.2013 od 18.00 hodin,
v zasedací místnosti Obecního úřadu Roudné, okres České Budějovice.

I.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Přítomni:
Nepřítomni:

Gustav Had, Bc.Vlastimil Šram, Josef Nováček, Marie Bratršovská,
Bohuslav Zikeš , Ing. Jana Kuboušková, Ing. Ludvík Friebel Ph.D.
(příchod v 18.15 hod.)
Ing. Eduard Šebenda, Mgr. Jaroslav Koreš, 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: Ing. Jana Kuboušková, Marie Bratršovská.
Poté dal starosta obce p. Had hlasovat o návrhu programu jednání zastupitelstva.
Hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo odsouhlasilo program jednání 26. zasedání zastupitelstva.

III.
Kontrola úkolů z 25. zasedání zastupitelstva
Starosta G. Had přečetl usnesení z 25. zasedání zastupitelstva obce a konstatoval, že k zápisu
z jednání zastupitelstva nebyly vzneseny připomínky.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zápis z 25. zasedání zastupitelstva.

IV.
Splašková kanalizace, čerpací stanice
a výtlačný řad Roudné
Starosta Gustav Had informoval zastupitele o průběhu přípravy vlastního projektu provedení
stavby a o pracovní poradě s projektantem spaškové kanalizace, která se bude konat dne
27.09.2013 od 13.00 hod. v zasedací místnosti OÚ. Na poradě se upřesní některé sporné části
projektu.

V.
Rozpočtové opatření č. 4/ 2013
Starosta Gustav Had informoval zastupitele o Rozpočtovém opatření č. 4/2013 (viz příloha).
Ze strany zastupitelstva nebyly k Rozpočtovému opatření č. 4/2013 vzneseny žádné
připomínky.
Starosta Gustav Had dal hlasovat, kdo souhlasí, abychom se řídili tímto rozpočtovým
opatřením.
Hlasování: (Ing. Ludvík Friebel Ph.D. - příchod v 18.15 hod.)
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 1
Zastupitelstvo schválilo Rozpočtové opatření č. 4/2013.

VI.
Různé
Starosta obce Gustav Had informoval:
- zpracovává se pasport veřejného osvělení, zaměření je již provedeno,
− restaurace Malše bude otevřena dne 27.09.2013,
− na dětské hřiště se instalovaly nové prvky, ještě se budou osazovat lavičky,
− dotace na sběrný dvůr – do projektu oprav bychom chtěli dát opravu skladů,
− zateplení OÚ a KD – materiály pro dotaci jsou již připraveny,
− ÚP – příští měsíc by se mělo uskutečnit ústní jednání,
− traktůrek na zimní údržbu – čekáme, že až po splnění kritérií budeme požadovat
prodloužení lhůty,
− lípa (chráněný strom) – myslivci strom osekají a upraví, dají se k ní lavičky a pak se
o toto místo bude starat OÚ,
− oprava zastávky – měla být zhotovena do konce srpna, firmu budeme penalizovat,
protože nedodržela termín,
− Plavská komunikace – k projednávání výstavby chodníku podél Plavské komunikace,
do příštího jednání zastupitelstva, starosta osloví několik firem o předložení cenové
nabídky na část zmíněného chodníku a to od Zahradní čtvrti na hranici pozemku
p. Jiříkové (autobus. zastávka).

VII.
Závěr
Starosta Gustav Had ukončil jednání Zastupitelstva obce Roudné v 19.15 hod.
V Roudném dne: 02.10.2013
Zapsala: Zdeňka Halířová
Ověřovatelé: Ing. Jana Kuboušková
Marie Bratršovská
Starosta obce Roudné: Gustav Had

……………………….
…………………….....
………………………

Usnesení
z 26. zasedání Zastupitelstva obce Roudné, ze dne 26.09.2013.

Zastupitelé přijali tato usnesení:
164/2013
165/2013

Zastupitelstvo odsouhlasilo program jednání 26. zasedání zastupitelstva.
Zastupitelstvo schválilo Rozpočtové opatření č. 4/2013.

V Roudném dne: 02.10.2013
Zapsala: Zdeňka Halířová
Ověřovatelé: Ing. Jana Kuboušková
Marie Bratršovská

……………………….
…………………….....

Starosta obce Roudné: Gustav Had

………………...........

Místostarosta obce Roudné: Bc. Vlastimil Šram

…...............................

