ZÁPIS
z 27. zasedání Zastupitelstva obce Roudné, konaného dne 14.11.2013 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,
Mgr. Jaroslav Koreš, Libor Šolc, Ing. Ludvík Friebel Ph.D. (příchod
v 18.05 hod.), Bohuslav Zikeš (příchod v 18.45 hod.).
.
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: Mgr. Jaroslav Koreš, Libor Šolc.
Starosta obce p. Had požádal zastupitele o rozšíření programu jednání zastupitelstva o tři
body:
bod č. XII. Návrhy záměrů o pronájmu obecního pozemku, p.č. 542/4 a odprodeje obecního
pozemku, p.č. 542/5,
bod č. XIII. Návrh ceny vodného a stočného na rok 2014 a
bod č. XIV. Pasport místních komunikací v k.ú. Roudné.
Po té dal starosta hlasovat o rozšířeném návrhu programu jednání zastupitelstva.
Hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo odsouhlasilo program jednání 27. zasedání zastupitelstva.

III.
Kontrola úkolů z 26. zasedání zastupitelstva
Starosta G. Had přečetl usnesení z 26. zasedání zastupitelstva obce a konstatoval, že k zápisu
z jednání zastupitelstva nebyly vzneseny žádné připomínky.
Ing. Ludvík Friebel Ph.D. (příchod v 18.05 hod.)
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zápis z 26. zasedání zastupitelstva.

IV.
Splašková kanalizace, čerpací stanice
a výtlačný řad Roudné
Starosta Gustav Had informoval zastupitele o tom, v jakém stadiu se plánovaná kanalizace
nachází. Na mapě zastupitelům a přítomným občanům ukázal problémová místa a vysvětlil
postup jejich řešení. Zastupitelé byli seznámeni s negativními stanovisky od p. EgrtaDo konce
letošního roku by měla být připravena projektová dokumentace.

V.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu, p. č. 238/1 v k.ú. Roudné
Obec Roudné
Roudenská 120
370 07 České Budějovice

E.ON Distribuce
F.A.Gerstnera 2151/6
370 07 České Budějovice

Starosta Gustav Had seznámil zastupitele se Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu, parc. č. 238/1 v k. ú. Roudné s názvem „Roudné, K 236/2,
Michek – kabel NN“ (viz příloha).
Tento bod byl odložen.

VI.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu, p. č. 243/16 v k. ú. Roudné
Obec Roudné
Roudenská 120
370 07 České Budějovice

E.ON Distribuce
F.A.Gerstnera 2151/6
370 07 České Budějovice

Starosta Gustav Had seznámil zastupitele se Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu, parc. č. 243/16 v k. ú. Roudné s názvem „Roudné,
K 243/4, Lohonka – kabel NN“ (viz příloha).
Starosta dal hlasovat, kdo souhlasí s udělením mandátu starostovi k podpisu této smlouvy.
Hlasování: (příchod Bohuslav Zikeš – 18.45 hod.)
Pro: 8
Proti:0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo udělení mandátu starostovi k podpisu Smlouvy o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu, parc. č. 243/16 , zapsané v katastru nemovitostí,
vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, katastrální
pracoviště České
Budějovice, obec a kat. území Roudné, LV č. 1.

VII.
Žádost o odkoupení obecního pozemku
p.č. 556/39 v k. ú. Roudné
Dana a Pavel Troupovi
H. Malířové 2089/31
370 06 České Budějovice
Starosta Gustav Had informoval, že se jedná o pozemek v lokalitě u rybníčku, ale podle
geometrického plánu není komunikace řešena podle normy, není zachována 8 metrová šíře
(viz příloha).
Tento bod byl odložen.

VIII.
Návrh rozpočtu obce Roudné na rok 2014
Starosta Gustav Had předložil zastupitelstvu Návrh rozpočtu obce Roudné na rok 2014
(viz příloha). Proběhla krátká diskuse k navrženému rozpočtu, zastupitelé byli seznámeni
s podklady pro sestavení rozpočtu a s rozpočtem příspěvkové organizace – mateřské školy.
Paní účetní navrhla stornování § 6402 na výdajové stránce rozpočtu v hodnotě 1.000,- Kč a
spolu s tím i ponížení příjmové části na §-pol. 1211 o 1.000,- Kč. Důvodem je obdržení
nového dotačního dopisu k akci „Herní prvky – zahrada MŠ Roudné“, kdy obec nebude muset
vracet nevyčerpanou část neinvestičních výdajů. Po této změně je Návrh rozpočtu obce
Roudné na rok 2014 sestaven jako vyrovnaný s celkovými příjmy 8.762,60 tisíc Kč a
s celkovými výdaji 8.762,60 tisíc Kč.
Zastupitel p. Libor Šolc připomínkoval, že v návrhu rozpočtu není zařazen finanční příspěvek
na činnost TJ Malše. Po dlouhé diskusi řešení financování neziskových organizací starosta
sdělil, že žádná organizace nepodala žádost o příspěvek v době přípravy návrhu rozpočtu,
o níž by bylo možno jednat. Pro značnou nákladnost výstavby splaškové kanalizace, která je
pro obec prioritní, je důležité zvažovat každou investici, a to i příspěvky neziskovým
organizacím.
Starosta dal hlasovat, kdo souhlasí s návrhem rozpočtu.
Hlasování:
Pro: 8
Proti:0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo Návrh rozpočtu obce Roudné na rok 2014.

IX.
Příkaz k provedení inventarizace obecního majetku
Starosta Gustav Had dal příkaz k provedení inventarizace obecního majetku k 31.12.2013.
Veškeré podklady a složení inventarizačních komisí jsou pro předsedy inventarizačních
komisí připraveny v kanceláři OÚ Roudné (viz příloha).
Zastupitelstvo vzalo na vědomí příkaz k provedení inventarizace obecního majetku
k 31.12.2013.

X.
Pověření starosty k rozpočtovým opatřením
Zastupitelstvo obce Roudné pověřuje starostu Gustava Hada k provádění rozpočtových změn
v rozsahu nutném k harmonizaci rozpočtu v období mezi zasedáními zastupitelstva od měsíce
listopadu 2013 do konce volebního období. Podmínky rozsahu jednotlivých rozpočtových
opatření byly navrženy: příjmová stránka jednotlivého rozpočtového opatření může být
upravena v neomezené výši a výdajová stránka jednotlivých rozpočtových opatření nesmí
přesáhnout hranici 200.000,- Kč. Písemné zpracování rozpočtových opatření bude předloženo
na zasedání zastupitelstva obce zastupitelům na vědomí.
Starosta Gustav Had dal hlasovat, kdo souhlasí s udělením pověření starosty k provádění
rozpočtových změn od měsíce listopadu 2013 do konce volebního období.
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo pověření starosty k provádění rozpočtových změn v rozsahu nutném
k harmonizaci rozpočtu v období mezi zasedáními zastupitelstva od měsíce listopadu 2013
do konce volebního období, včetně navržené podmínky – u výdajové stránky jednotlivých
rozpočtových opatření nesmí být překročena hranice 200.000,- Kč.

XI.
Místní program obnovy venkova na rok 2014 -2018
Starosta Gustav Had seznámil přítomné s Návrhem místního programu obnovy venkova –
obce Roudné na rok 2014 – 2018. V roce 2014 má obec několik plánovaných investičních
i neinvestičních akcí, které by chtěla uskutečnit (viz příloha). Akce bude obec realizovat jen
v případě úspěšného zažádání o granty z dotačních programů.
Starosta Gustav Had dal hlasovat, kdo souhlasí s tímto návrhem.
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo Místní program obnovy venkova - obce Roudné na rok 2014-2018.

XII.
Návrhy zaměrů o pronájmu obecního pozemku, p.č. 542/4
a odprodeji obecního pozemku, p.č. 542/5
Žadatelé:
Petr a Milada Jíňovi
Ke Starce 179
Roudné
Starosta Gustav Had předložil Návrh záměru pronajmout část 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 35 m2 v k.ú. Roudné.

Hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo zveřejnění záměru pronájmu části obecního nemovitého majetku,
parc.č. 542/4, o výměře 35 m2, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním
úřadem pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště České Budějovice, obec a kat. území
Roudné, LV č. 1.
Druhý je Návrh záměru prodeje části obecního pozemku, parc. č. 542/5, o rozloze 35 m2
v k.ú. Roudné (viz příloha).
Starosta dal hlasovat, kdo souhlasí se záměrem prodeje části obecního pozemku, parc.
č. 542/5, o výměře 35 m2 v k.ú. Roudné.
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo zveřejnění záměru prodeje části obecního nemovitého majetku,
parc.č. 542/5, o výměře 35 m2, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním
úřadem pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště České Budějovice, obec a kat. území
Roudné, LV č. 1.

XIII.
Návrh ceny vodného a stočného na rok 2014
Předkládá:
ČEVAK a.s.
Severní 2264/8
370 10 České Budějovice
Starosta Gustav Had seznámil přítomné s Návrhem kalkulace ceny vodného a stočného na
rok 2014. Cena vodného se pro příští rok nemění a činí 35,21 Kč/m3 včetně ceny pevné
složky, která činí 494,-Kč/rok (viz příloha).
Po té dal starosta hlasovat, kdo souhlasí s tímto návrhem.
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo ceny vodného a stočného na rok 2014.

XIV.
Pasport místních komunikací obce Roudné
SOMARO CZ, s.r.o.
Středisko České Budějovice
Planá 85
370 01 České Budějovice
Starosta Gustav Had předložil přítomným zpracovaný Pasport místních komunikací obce
Roudné, který si přítomní detailně prostudovali. Informace o možnosti nahlédnutí do pasportu
bude vyvěšena 15 dnů na úřední desce.

Po té dal starosta hlasovat, kdo souhlasí s předloženou variantou.
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo odsouhlasilo předloženou variantu Pasportu místních komunikací obce
Roudné, zpracovanou firmou SOMARO CZ, s.r.o., dopravní značení.

XV.
Různé
p. Mgr. Jaroslav Koreš:
připomněl nutnost osazení dopravní značky u mateřské školy (jednosměrný provoz nebo
přikázaný směr jízdy).
Starosta p. Gustav Had:
informoval, že byla předložena cenová kalkulace na výstavbu chodníku podél Plavské
komunikace, zpracovaná do třech etap s jednotlivými kalkulacemi.

XVI.
Závěr
Starosta Gustav Had ukončil jednání Zastupitelstva obce Roudné ve 20.35 hod.
V Roudném dne: 19.11.2013
Zapsala: Zdeňka Halířová
Ověřovatelé: Mgr. Jaroslav Koreš
Libor Šolc
Starosta obce Roudné: Gustav Had

……………………….
…………………….....
………………………

Usnesení
z 27. zasedání Zastupitelstva obce Roudné, ze dne 14.11.2013.

Zastupitelé přijali tato usnesení:
166/2013
167/2013

168/2013
169/2013

170/2013
171/2013

172/2013

173/2013
174/2013

Zastupitelstvo odsouhlasilo program jednání 27. zasedání zastupitelstva.
Zastupitelstvo schválilo udělení mandátu starostovi k podpisu Smlouvy o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu, parc. č. 243/16 , zapsané v katastru
nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, katastrální
pracoviště České Budějovice, obec a kat. území Roudné, LV č. 1.
Zastupitelstvo schválilo Návrh rozpočtu obce Roudné na rok 2014.
Zastupitelstvo schválilo pověření starosty k provádění rozpočtových změn
v rozsahu nutném k harmonizaci rozpočtu v období mezi zasedáními
zastupitelstva od měsíce listopadu 2013 do konce volebního období, včetně
navržené podmínky – u výdajové stránky jednotlivých rozpočtových opatření
nesmí být překročena hranice 200.000,- Kč.
Zastupitelstvo schválilo Místní program obnovy venkova - obce Roudné na rok
2014 – 2018.
Zastupitelstvo schválilo zveřejnění záměru pronájmu části obecního nemovitého
majetku, parc.č. 542/4, o výměře 35 m2, zapsané v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště České
Budějovice, obec a kat. území Roudné, LV č. 1.
Zastupitelstvo schválilo zveřejnění záměru prodeje části obecního nemovitého
majetku, parc.č. 542/5, o výměře 35 m2, zapsané v katastru nemovitostí vedeném
Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště České
Budějovice, obec a kat. území Roudné, LV č. 1.
Zastupitelstvo schválilo ceny vodného a stočného na rok 2014.
Zastupitelstvo odsouhlasilo předloženou variantu Pasportu místních komunikací
obce Roudné, zpracovanou firmou SOMARO CZ, s.r.o., dopravní značení.

V Roudném dne: 19.11.2013
Zapsala: Zdeňka Halířová
Ověřovatelé:

Mgr. Jaroslav Koreš

……………………….

Libor Šolc

…………………….....

Starosta obce Roudné: Gustav Had

………………...........

Místostarosta obce Roudné: Bc. Vlastimil Šram

…...............................

