ZÁPIS
z 29. zasedání Zastupitelstva obce Roudné, konaného dne 23.12.2013 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,
Mgr. Jaroslav Koreš, Ing. Ludvík Friebel Ph.D., Ing. Jana Kuboušková.

Nepřítomni:

Ing. Eduard Šebenda, Libor Šolc, Bohuslav Zikeš.
.

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: Bc.Vlastimil Šram, Josef Nováček.
Po té dal starosta hlasovat o programu jednání zastupitelstva.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo odsouhlasilo program jednání 29. zasedání zastupitelstva.

III.
Kontrola úkolů z 27. zasedání zastupitelstva
Starosta G. Had přečetl usnesení z 27. zasedání zastupitelstva obce a konstatoval, že k zápisu
z jednání zastupitelstva nebyly vzneseny žádné připomínky.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zápis z 27. zasedání zastupitelstva.

IV.
Splašková kanalizace, čerpací stanice
a výtlačný řad Roudné
Starosta Gustav Had seznámil zastupitele s Mandátní smlouvou pro investiční akci „Roudné
– splašková kanalizace, čerpací stanice a výtlačný řad“ (viz příloha).

Poté dal hlasovat, kdo souhlasí s udělením mandátu starostovi k podpisu této smlouvy.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo udělení mandátu starostovi k podpisu Mandátní smlouvy pro akci
„Roudné – splašková kanalizace, čerpací stanice a výtlačný řad“.

V.
Záměr o pronájmu obecního pozemku,
p.č. 542/4 v k.ú. Roudné
Žadatelé:
Petr a Milada Jíňovi
Ke Starce 179
Roudné
Starosta Gustav Had informoval, že záměr pronájmu části obecního pozemku, parc.
č. 542/4 v k.ú. Roudné byl řádně vyvěšen na úřadní desce OÚ Roudné.
Poté dal hlasovat, kdo souhlasí s pronájmem části obecního pozemku, parc. č. 542/4,
o výměře 35 m2 v k.ú. Roudné.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo pronájem 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.

VI.
Záměr prodeje obecního pozemku,
parc. č. 542/5 v k. ú. Roudné
Žadatelé:
Petr a Milada Jíňovi
Ke Starce 179
Roudné
Záměr prodeje části obecního pozemku, parc. č. 542/5, o rozloze 35 m2 v k.ú. Roudné
byl řádně vyvěšen na úřadní desce OÚ Roudné.
Starosta Gustav Had dal hlasovat, kdo souhlasí s prodejem části obecního pozemku, parc.
č. 542/5, o výměře 35 m2 v k.ú. Roudné.
Hlasování:
Pro: 7
Proti:0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo prodej 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.

VII.
Rozpočet obce Roudné na rok 2014
Po dobu 15ti dnů byl na úřední desce zveřejněn Návrh rozpočtu obce Roudné na rok 2014.
Starosta Gustav Had dal hlasovat, kdo souhlasí s Rozpočtem obce Roudné na rok 2014.
Hlasování:
Pro: 7
Proti:0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo Rozpočet obce Roudné na rok 2014.

VIII.
Rozpočet SMO Pomalší na rok 2014
Starosta Gustav Had informoval zastupitele o Rozpočtu SMO Pomalší na rok 2014.
Zastupitelé vzali na vědomí Rozpočet SMO Pomalší na rok 2014.

IX.
Rozpočtové opatření č. 5/ 2013
Starosta Gustav Had informoval zastupitele o Rozpočtovém opatření č. 5/2013 (viz příloha).
Zastupitelé vzali na vědomí Rozpočtové opatření č. 5/2013.

X.
Rozpočtové opatření č. 7/ 2013
Starosta Gustav Had informoval zastupitele o Rozpočtovém opatření č. 7/2013 (viz příloha).
Ze strany zastupitelstva nebyly k Rozpočtovému opatření č. 7/2013 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. 7/2013.

XI.
Směrnice č. 1/2013
o požadavcích na schvalování účetní závěrky obce Roudné
a účetní závěrky Mateřské školy Roudné.
Starosta Gustav Had informoval zastupitele o Směrnici č. 1/2013 o požadavcích na
schvalování účetní závěrky obce Roudné a účetní závěrky Mateřské školy Roudné(viz
příloha).

Starosta Gustav Had dal hlasovat, kdo souhlasí se směrnicí v tomto znění.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo Směrnici č. 1/2013, o požadavcích na schvalování účetní závěrky
obce Roudné a účetní závěrky Mateřské školy Roudné.

XII.
Různé
Novela nařízení vlády č. 37/2003 Sb. - p. Alena Šedivá
Informovala, že vláda schválila novelu o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
s účinností od 1.1.2014. Odměny zastupitelů se zvyšují o 5%. Pokud jde o narovnání
nepoměru mezi odměnami uvolněných a neuvolněných starostů, vláda schválila možné
měsíční odměny neuvolněným starostům až na 0,6 násobek měsíční odměny uvolněného
starosty.

XIII.
Závěr
Starosta Gustav Had ukončil jednání Zastupitelstva obce Roudné v 19,15 hod.
V Roudném dne: 27.12.2013
Zapsala: Zdeňka Halířová
Ověřovatelé:

Bc. Vlastimil Šram

……………………….

Josef Nováček

…………………….....

Starosta obce Roudné: Gustav Had

………………………

Usnesení
z 29. zasedání Zastupitelstva obce Roudné, ze dne 23.12.2013.

Zastupitelé přijali tato usnesení:
175/2013
176/2013
177/2013

178/2013

179/2013
180/2013
181/2013

Zastupitelstvo odsouhlasilo program jednání 29. zasedání zastupitelstva.
Zastupitelstvo schválilo udělení mandátu starostovi k podpisu Mandátní
smlouvy pro akci „Roudné – splašková kanalizace, čerpací stanice a
výtlačný řad.“
Zastupitelstvo schválilo pronájem 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 prodej 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 Rozpočet obce Roudné na rok 2014.
Zastupitelstvo schválilo Rozpočtové opatření č. 7/2013.
Zastupitelstvo schválilo Směrnici č. 1/2013 o požadavcích na schvalování
účetní závěrky obce Roudné a účetní závěrky Mateřské školy Roudné.

V Roudném dne: 27.12.2013
Zapsala: Zdeňka Halířová
Ověřovatelé:

Bc.Vlastimil Šram ……………………….
Josef Nováček

…………………….....

Starosta obce Roudné: Gustav Had

………………...........

Místostarosta obce Roudné: Bc. Vlastimil Šram

…...............................

