ZÁPIS
z 34. zasedání Zastupitelstva obce Roudné, konaného dne 26.06.2014 od 18.00 hodin,
v zasedací místnosti Obecního úřadu Roudné, okres České Budějovice.

I.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Přítomni:

Gustav Had, Josef Nováček, Marie Bratršovská, Bohuslav Zikeš,
Ing. Ludvík Friebel Ph.D, Bc.Vlastimil Šram, Ing. Jana Kuboušková.

Nepřítomni:

Ing. Eduard Šebenda, Mgr. Jaroslav Koreš PhD., Libor Šolc.

Hosté:

Ing.Vlastimil Smítka.
.

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 Gustav Had určil zapisovatele a ověřovatele zápisu:
Zapisovatel: Zdeňka Halířová.
Ověřovatelé zápisu: Josef Nováček, Ing. Jana Kuboušková.
Po té dal starosta hlasovat o programu jednání zastupitelstva.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo odsouhlasilo program jednání 34. zasedání zastupitelstva.

III.
Kontrola úkolů z 33. zasedání zastupitelstva
Starosta Gustav Had přečetl usnesení z 33. zasedání zastupitelstva obce a konstatoval, že
k zápisu z jednání zastupitelstva nebyly vzneseny žádné připomínky.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zápis z 33. zasedání zastupitelstva.

IV.
Akce „Roudné - splašková kanalizace, čerpací stanice a výtlačný řad“
Starosta Gustav Had informoval přítomné o termínech, které se vztahují k zahájení stavby.
ROPD by mělo být vydáno v měsíci červenci a stavební práce zahájeny začátkem srpna.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

V.
Projednání a vydání Územního plánu obce Roudné
Starosta Gustav Had předal slovo zpracovateli územního plánu p. Ing. Vlastimilu Smítkovi,
který přítomným objasnil změny v novém územním plánu vůči stávajícímu. Po delší diskusi
dal starosta Gustav Had hlasovat, kdo souhlasí s těmito body:
Zastupitelstvo
I. ruší platnost
- stávajícího územního plánu sídelního útvaru Roudné včetně změn
II. bere na vědomí
- vypořádání připomínek dle přílohy č. 2 tohoto usnesení, toto vypořádání je též součástí
textové části odůvodnění územního plánu Roudné
III. schvaluje rozhodnutí
- o námitkách uplatněných k návrhu územního plánu Roudné dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení dle § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
tato tabulka je též součástí textové části odůvodnění územního plánu Roudné
IV. schvaluje rozhodnutí
- o vydání územního plánu Roudné formou opatření obecné povahy dle § 6 odst. 5 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(dále též jen „stavební zákon“), za použití ust. § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, §
171 a následujících zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též
jen „správní řád“), § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 S., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,
ve znění pozdějších předpisů a po ověření dle § 54 odst. 2 stavebního zákona
V. ukládá
- starostovi obce dle § 173 odst. 1 správního řádu ve vazbě na § 172 odst. 2 správního řádu
oznámit vydání územního plánu Roudné veřejnou vyhláškou a zajistit povinnosti
dle § 165 stavebního zákona.
Hlasování:
Pro: 7
Proti:0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo Územní plán obce Roudné.

VI.
Závěrečný účet SMO Pomalší za rok 2013
Zastupitelé byli seznámeni se závěrečným účtem SMO Pomalší, kerý byl řádně vyvěšen (viz
příloha).
Zastupitelstvo vzalo na vědomí Závěrečný účet SMO Pomalší za rok 2013.

VII.
Směrnice č. 1/2014 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
P. Alena Šedivá informovala zastupitele o přepracování směrnice z důvodu navýšení horních
hranic:
a) dodávky a služby do 2 000 000,- Kč
b) stavební práce do 6 000 000,- Kč (viz příloha).
Starosta Gustav Had dal hlasovat, kdo souhlasí s předloženou směrnicí.
Hlasování:
Pro: 6
Proti:1
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo Směrnici č. 1/2014 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

VIII.

Různé
Starosta Gustav Had:
informoval přítomné, že jsme znovu požádali o dotace na pořízení zametacího vozu a na
zateplení KD Roudné.

IX.
Závěr
Starosta Gustav Had ukončil jednání Zastupitelstva obce Roudné v 19.40 hod.
V Roudném dne: 30.6.2014
Zapsala: Zdeňka Halířová
Ověřovatelé:

Josef Nováček

…………………….....

Ing. Jana Kuboušková

….................................

Starosta obce Roudné: Gustav Had

……………………….

Usnesení
z 34. zasedání Zastupitelstva obce Roudné, ze dne 26.06.2014.

Zastupitelé přijali tato usnesení:
219/2014 Zastupitelstvo odsouhlasilo program jednání 34. zasedání zastupitelstva.
220/2014 Zastupitelstvo schválilo Územní plán obce Roudné.
221/2014 Zastupitelstvo schválilo Směrnici č. 1/2014 o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu.

V Roudném dne: 30.06.2014
Zapsala: Zdeňka Halířová

Ověřovatelé:

Josef Nováček

……………………….

Ing. Jana Kuboušková …………………….....

Starosta obce Roudné: Gustav Had

………………...........

Místostarosta obce Roudné: Bc. Vlastimil Šram

…...............................

