ZÁPIS
z 30. zasedání Zastupitelstva obce Roudné, konaného dne 30.01.2014 od 18.00 hodin,
v zasedací místnosti Obecního úřadu Roudné, okres České Budějovice.

I.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Přítomni:
Nepřítomni:
Hosté:

Gustav Had, Bc.Vlastimil Šram, Josef Nováček, Ing. Ludvík Friebel Ph.D.,
Ing. Jana Kuboušková, Ing. Eduard Šebenda, Libor Šolc. Marie Bratršovská
(odchod ve 20,10 hod,).
Mgr. Jaroslav Koreš, Bohuslav Zikeš.
Ing. Kamil Rucký.
.

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, Libor Šolc.
Dále požádal zastupitele o rozšíření návrhu programu o jeden bod:
- Navýšení odměn zastupitelům od 1.1.2014.
Po té dal starosta hlasovat o programu jednání zastupitelstva.
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo odsouhlasilo program jednání 30. zasedání zastupitelstva.

III.
Kontrola úkolů z 29. zasedání zastupitelstva
Starosta G. Had přečetl usnesení z 29. zasedání zastupitelstva obce a konstatoval, že k zápisu
z jednání zastupitelstva nebyly vzneseny žádné připomínky.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zápis z 29. zasedání zastupitelstva.

IV.
Roudné - splašková kanalizace, čerpací stanice a výtlačný řad
- schválení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku
Starosta Gustav Had seznámil členy zastupitelstva se zadávací dokumentací na podlimitní
veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou v otevřeném řízení dle zák. č. 137/2006 Sb.,

o veřejných zakázkách, v platném znění.
Zastupitelé byli dále informováni, že textová část zadávací dokumentace bude rovněž
umístěna na profil zadavatele obce Roudné a to za účelem zveřejňování dokumentace
k veřejným zakázkám v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 137/2006 Sb.
Starosta dal hlasovat, kdo souhlasí se zadávací dokumentací na akci „Roudné – spašková
kanalizace, čerpací stanice a výtlačný řad.
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce schválilo zadávací dokumentaci na akci „Roudné – splašková
kanalizace, čerpací stanice a výtlačný řad“.

V.
Roudné - splašková kanalizace, čerpací stanice a výtlačný řad
− ustanovení komise pro otevírání obálek, hodnotící komise
pro posouzení a hodnocení nabídek a pro posouzení kvalifikace
Zastupitelé, po krátké diskusi, navrhli členy hodnotící komise pro posouzení nabídek a pro
posouzení kvalifikace uchazečů:
a) předesedou komise – Ing. Kamila Ruckého, jednatele spol. Česká vodohospodářská s.r.o.
(náhradník – Ing. Alenu Reischlovou, jednatelku spol. Česká vodohospodářská s.r.o.)
b) místopředsedou komise – Gustava Hada, starostu obce Roudné
(náhradní člen komise – Ing. Eduard Šebenda, zastupitel obce Roudné)
c) členem komise – Bc. Vlastimila Šrama, místostarostu obce Roudné
(náhradní člen komise – Josef Nováček, zastupitel obce Roudné)
d) členem komise - Ing. Ludvíka Friebela Ph.D., zastupitele obce Roudné
(náhradní člen komise – Marie Bratršovská, předsedkyně finančního výboru obce Roudné)
e) členem komise – Mgr. Jaroslava Koreše, zastupitele obce Roudné
(náhradní člen komise - Ing. Jana Kuboušková, zastupitelka obce Roudné).
Současně, vzhledem k dodržení požadovaných lhůt poskytovatelem dotace, navrhl starosta
Gustav Had termín pro podání nabídek na den 20.3.2014 do 18.00 hod. a termín pro otevírání
obálek s nabídkami na den 20.3.2014 od 18.01 hod., v zasedací místnosti Obecního úřadu
Roudné.
Starosta informoval, že složení hodnotící komise bude totožné s komisí pro otevírání obálek.
Poté dal hlasovat, kdo souhlasí s navrženými osobami.
Hlasování:
Pro: 8
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 na akci „Roudné –
splašková kanalizace, čerpací stanice a výtlačný řad“.

VI.
Návrh smlouvy ke splaškové kanalizaci
Statutární město Č. Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1
370 92 České Budějovice

Obec Roudné
Roudenská 120
Roudné
370 07 České Budějovice

Starosta Gustav Had seznámil přítomné s návrhem textu Smlouvy vlastníků provozně
souvisejících kanalizací (viz příloha). Jednou z nutných podmínek pro napojení budoucí
splaškové kanalizace Obce Roudné na kanalizaci Statutárního města Č. Budějovice je dle
zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, uzavření smlouvy
vlastníků provozně souvisejících kanalizací.
Starosta Gustav Had dal hlasovat, kdo souhlasí s udělěním mandátu starostovi k podpisu
Smlouvy vlastníků provozně souvisejících kanalizací .
Hlasování:
Pro: 8
Proti:0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo udělení mandátu starostovi k podpisu Smlouvy vlastníků provozně
souvisejících kanalizací .

VII.
Návrh k použití hospodářského výsledku
Mateřské školy Roudné za rok 2013
Starosta Gustav Had obdržel žádost o posouzení návrhu a rozhodnutí k použití hospodářského
výsledku mateřské školy za rok 2013 ve výši 14 951,56 Kč (viz příloha).
Starosta Gustav Had dal hlasovat, kdo souhlasí s převedením částky do rezervního fondu
mateřské školy.
Hlasování:
Pro: 7
Proti:0
Zdržel se: 1
Zastupitelstvo schválilo převedení částky 14 951, 56 Kč do rezervního fondu Mateřské školy
Roudné.

VIII.
Výroční zpráva o hospodaření
Mateřské školy Roudné za rok 2013
Zastupitelé byli seznámeni s výroční zprávou o hospodaření mateřské školy(viz příloha).
Zastupitelé vzali na vědomí Výroční zprávu o hospodaření Mateřské školy Roudné za
rok 2013.

IX.
Inventarizace obecního majetku k 31.12.2013
Starosta Gustav Had informoval zastupitele o provední inventarizace obecního majetku
k 31.12.2013. Na základě likvidačních protokolů byl vyřazen majetek:
a) drobný dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek
b) dlouhodobý nehmotný majetek
c) majetek svěřený do správy mateřské škole.
Vyřazený majetek byl nefunkční a jeho oprava byla neekonomická.
Zastupitelé vzali na vědomí informaci o inventarizaci obecního majetku k 31.12.2013.

X.
Rozpočtové opatření č. 6/ 2013
Starosta Gustav Had informoval zastupitele o Rozpočtovém opatření č. 6/2013 (viz příloha).
Ze strany zastupitelstva nebyly k Rozpočtovému opatření č. 6/2013 vzneseny žádné
připomínky.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č. 6/2013.

XI.
Smlouva o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prosředí ČR
na akci „Snížení prašnosti v obci Roudné“
Státní fond ŽP ČR
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11

Obec Roudné
Roudenská 120
Roudné
370 07 České Budějovice

Starosta Gustav Had seznámil přítomné se Smlouvou o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR na akci „ Snížení prašnosti v obci Roudné“(viz příloha).
Starosta Gustav Had dal hlasovat, kdo souhlasí s udělěním mandátu starostovi k podpisu této
smlouvy.
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo udělění mandátu starostovi k podpisu Smlouvy č. 12109872 ,
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „ Snížení prašnosti
v obci Roudné“.

XII.
Projednání žádosti o snížení nájemného
ELDACO a.s.
Údolní 567/33
602 00 Brno
Starosta Gustav Had informoval přítomné o e-mailové zprávě, kterou jsme obdrželi od
obchodního ředitele f. ELDACO Mgr. Michala Janečka, ve které
žádá o snížení nájemného z fotovoltaiky (viz příloha). Po krátké diskusi dal starosta Gustav
Had hlasovat, kdo souhlasí s tím, aby se trvalo na smlouvě, kterou máme uzavřenou a
nájemné se nesnižovalo.
Hlasování:
Pro: 7 (bez zastupitelky M. Bratršovské)
Proti: 0

Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo nesnížení nájemného z fotovoltaické elektrárny v k.ú. Roudné.

XIII.
Projednání žádostí neziskových organizací o finanční příspěvek
Zastupitelé se po projednání žádostí (viz příloha) a diskusi dohodli takto:
Obec Roudné poskytne na rok 2014 finanční příspěvek
1) TJ Malše Roudné - 80 000,- Kč
2) MS „Malše“ Roudné – 15 000,- Kč
3) Jezdeckému klubu Vladykův Dvůr Roudné – bezúročnou půjčku do 40 000,- Kč, splatnou
do 31.12.2014.
Starosta Gustav Had dal hlasovat, kdo souhlasí s poskytnutím těchto finančních příspěvků
jmenovaným neziskových organizacím.
Hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 1
Zastupitelstvo schválilo finanční příspěvek TJ Malše Roudné ve výši 80 000,- Kč, MS
„Malše“ Roudné ve výši 15 000,- Kč a Jezdeckému klubu Vladykův Dvůr Roudné
bezúročnou půjčku do výše 40 000,- Kč, splatnou do 31.12.2014.

XIV.
Navýšení odměn zastupitelům od 1.1.2014
Starosta Gustav Had seznámil zastupitele s Novelou nařízení č. 37/2003 Sb., o odměnách za
výkon funkce členům zastupitelstev ve znění pozdějších předpisů a to s účinností od 1.1.2014.
Jedná se o 5% nárůst nenárokové měsíční odměny pro neuvolněného místostarostu a
neuvolněné členy zastupitelstva. Zastupitelé se dohodli ponechat odměny ve stejné výši jako
jsou doposud a nezvyšovat je.
Starosta Gustav Had dal hlasovat, kdo souhlasí s tím, aby odměny zůstaly ve stejné výši jak
jsou vypláceny dosud a nenavyšovaly se.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo schválilo nenavyšování nenárokové měsíční odměny o 5% pro neuvolněného
místostarostu a neuvolněné členy zastupitelstva.

XV.
Různé
Spádová základní škola - Ing. Ludvík Friebel Ph.D.
Konstatoval, že obec nemá žádnou spádovou základní školu, čímž není jistota, že školák bude
přijat do školy v co nejkratší vzdálenosti od obce.
Starosta uzavře smlouvu s některou z vybraných základních škol.

XVI.
Závěr
Starosta Gustav Had ukončil jednání Zastupitelstva obce Roudné ve 21.10 hod.
V Roudném dne: 31.1.2014
Zapsala: Zdeňka Halířová
Ověřovatelé:

Ing. Jana Kuboušková
Libor Šolc

Starosta obce Roudné: Gustav Had

…………………….....
….................................
………………………

Usnesení
z 30. zasedání Zastupitelstva obce Roudné, ze dne 30.01.2014.

Zastupitelé přijali tato usnesení:
182/2014
183/2014
184/2014
185/2014
186/2014
187/2014
188/2014
189/2014
190/2014

Zastupitelstvo odsouhlasilo program jednání 30. zasedání zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce schválilo zadávací dokumentaci na akci „Roudné –
splašková kanalizace, čerpací stanice a výtlačný řad“.
Zastupitelstvo obce ustanovilo komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi
pro posouzení a hodnocení nabídek a pro posouzení kvalifikace uchazečů na
akci „Roudné – splašková kanalizace, čerpací stanice a výtlačný řad“.
Zastupitelstvo schválilo udělení mandátu starostovi k podpisu Smlouvy vlastníků
provozně souvisejících kanalizací .
Zastupitelstvo schválilo převedení částky 14 951, 56 Kč do rezervního fondu
Mateřské školy Roudné.
Zastupitelstvo schválilo udělění mandátu starostovi k podpisu Smlouvy
č. 12109872 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na
akci „ Snížení prašnosti v obci Roudné“.
Zastupitelstvo neschválilo snížení nájemného z fotovoltaické elektrárny v k.ú.
Roudné.
Zastupitelstvo schválilo finanční příspěvek TJ Malše Roudné ve výši 80 000,- Kč,
MS „Malše“ Roudné ve výši 15 000,- Kč a Jezdeckému klubu Vladykův Dvůr
Roudné bezúročnou půjčku do výše 40 000,- Kč, splatnou do 31.12.2014.
Zastupitelstvo schválilo nenavyšování nenárokové měsíční odměny o 5% pro
neuvolněného místostarostu a neuvolněné členy zastupitelstva.

V Roudném dne: 31.1.2014
Zapsala: Zdeňka Halířová
Ověřovatelé:

Ing. Jana Kuboušková

……………………….

Libor Šolc

…………………….....

Starosta obce Roudné: Gustav Had

………………...........

Místostarosta obce Roudné: Bc. Vlastimil Šram

…...............................

