ZÁPIS
z 35. zasedání Zastupitelstva obce Roudné, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hodin,
na Obecním 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, Mgr. Jaroslav Koreš Ph.D.,
Ing. Eduard Šebenda,
Nepřítomni: Libor Šolc, 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 Gustav Had určil zapisovatele a ověřovatele zápisu:
Zapisovatel: Zdeňka Halířová.
Ověřovatelé zápisu: Bc. Vlastimil Šram, Mgr. Jaroslav Koreš Ph.D.
Dále požádal zastupitele:
1. o rozšíření návrhu programu o tři body:
-bod č. 11 Smlouva o zápůjčce, JVS Č. Budějovice,
-bod č. 12 Rozpočtové opatření č. 6/2014,
-bod č. 13 Rozpočtové opatření č. 8/2014
2. o zrušení bodu programu:
-bod č. 9 Žádost o snížení nájmu restaurace Malše Roudné.
Po té dal starosta hlasovat o programu jednání zastupitelstva.
Hlasování: Ing. Ludvík Friebel Ph.D. – příchod v 18.10 hod.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 1
Zastupitelstvo odsouhlasilo program jednání 35. zasedání zastupitelstva.

III.
Kontrola úkolů z 34. zasedání zastupitelstva
Starosta Gustav Had přečetl usnesení z 34. zasedání zastupitelstva obce a konstatoval, že
k zápisu z jednání zastupitelstva nebyly vzneseny žádné připomínky.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zápis z 34. zasedání zastupitelstva.

IV.
Akce „Roudné - splašková kanalizace, čerpací stanice a výtlačný řad“
Smlouva č. 12130551 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
Státní fond životního prostředí ČR
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11

Obec Roudné
Roudenská 120
Roudné
370 07 České Budějovice

Starosta Gustav Had informoval přítomné o Smlouvě č. 12130551 o poskytnutí podpory
ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí. Dotace ve výši
915 365,41 Kč je určena výhradně na spolufinancování akce „Roudné - splašková
kanalizace, čerpací stanice a výtlačný řad“ (viz příloha).
Starosta Gustav Had dal hlasovat, kdo souhlasí s udělením mandátu starostovi k podpisu
této smlouvy.
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo udělení mandátu starostovi k podpisu Smlouvy č. 12130551
o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí na
akci „Roudné - splašková kanalizace, čerpací stanice a výtlačný řad“.

V.
Návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene,
parc. č. 538/5 v k. ú. Roudné
PRO 22 v.o.s.
Čechova 59
370 65 České Budějovice

Obec Roudné
Roudenská 120
Roudné
370 07 České Budějovice

Starosta Gustav Had seznámil přítomné s návrhem na uzavření Smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene, parc. č. 538/5 v k. ú. Roudné. Jedná se o souhlas
s umístěním distribučního zařízení na stavbu „Roudné, D3, SO411 – přeložka VN, kde
dochází k dotčení nemovitosti, parc. č. 538/5, ve vlastnictví Obce Roudné, (viz příloha).
Starosta Gustav Had dal hlasovat, kdo souhlasí s udělením mandátu starostovi k podpisu
smlouvy.
Hlasování:
Pro: 8
Proti:0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo udělení mandátu starostovi k podpisu Smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene, parc. č. 538/5, zapsané v katastru nemovitostí,
vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště České
Budějovice, obec a kat. území Roudné, LV č. 1.

VI.
Návrh na uzavření Smlouvy o věcném břemenu,
parc. č. 553/2 v k. ú. Roudné
FIERA, a.s.
Mládežnická 146/IV
377 01 Jindřichův Hradec

Obec Roudné
Roudenská 120
Roudné
370 07 České Budějovice

Zastupitelé byli seznámeni s návrhem na uzavření Smlouvy o věcném břemenu č. 4800
-542/002/2014-ČB, na parc. č. 553/2 v k. ú. Roudné. Jedná se o stavbu pod názvem
„Roudné - p. Hlíza, kabel NN“, jejímž obsahem je právo oprávněné strany zřídit,
provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu (viz příloha).
Této smlouvě předcházela Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č. 7C05/05, podepsaná dne 12.8.2005.
Starosta Gustav Had dal hlasovat, kdo souhlasí s udělením mandátu starostovi k podpisu
smlouvy.
Hlasování:
Pro: 8
Proti:0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo udělení mandátu starostovi k podpisu Smlouvy o věcném
břemenu, parc. č. 553/2, zapsané v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem
pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště České Budějovice, obec a kat. území Roudné,
LV č. 1.

VII.
Návrh na směnu pozemků s doplatkem,
parc. č. 549 a 556/8 v k. ú. Roudné
František Hlíza
U Rybníčku 204
Roudné
370 07 České Budějovice

Obec Roudné
Roudenská 120
Roudné
370 07 České Budějovice

Starosta informoval přítomné o návrhu směny pozemku, parc. č. 549, o výměře 1082 m2,
vodní plocha, LV č. 658, za obecní pozemek, parc. č. 556/8, o výměře 1271 m2, využití
zahrada, LV č. 1 (viz příloha). Po krátké diskusi, starosta Gustav Had, dal hlasovat, kdo
souhlasí se směnou pozemků.
Hlasování:
Pro: 0
Proti:7
Zdržel se: 1
Zastupitelstvo neschválilo návrh na směnu pozemku, parc. č. 549, vodní plocha, zapsané
v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, katastrální
pracoviště České Budějovice, obec a kat. území Roudné, LV č. 658, za pozemek parc.
č. 556/8, zahrada, zapsané v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro
Jihočeský kraj, katastrální pracoviště České Budějovice, obec a kat. území Roudné,
LV č. 1.

VIII.
Rozpočtové opatření č. 9/2014
Starosta Gustav Had informoval zastupitele o Rozpočtovém opatření č. 9/2014 (viz
příloha). Ze strany zastupitelstva nebyly k Rozpočtovému opatření č. 9/2014 vzneseny
žádné připomínky.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č. 9/2014.

IX.
Žádost o snížení nájmu restaurace Malše Roudné
Tento bod byl zrušen.

X.
Řešení Plavské komunikace
Starosta Gustav Had seznámil zastupitele s podmínkami, které byly obcí stanoveny a
vyžádány, aby připojením Plavské komunikace na MÚK Roudné nedošlo k zvýšení nárůstu
dopravy, a tím negativnímu vlivu na celou obec.
Podmínky:
- Výstavba a zprovoznění Jižní tangenty, včetně MÚK Roudné, musí probíhat současně se
stavbou dálnice D3.
- Z Jižní tangenty vystavět sjezd pro případné napojení tzv. „nová Plavská“.
- Musí být vystavěny: MÚK Hodějovice, MÚK Třebonín, včetně faktického napojení
všech komunikací.
- Dle zpracovaného návrhu Jihočeským krajem ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu
a zklidnění dopravy bude tento návrh vyprojektován a veškerá opatření z něho plynoucí
budou realizována tak, aby byla funkční ještě před otevřením dálnice D3, včetně MÚK
Roudné.
- Po výstavbě MÚK Roudné a Jižní tangenty dojde k vyhodnocení provozu na silnici
III/15529 (Plavská) v průtahu obcí Roudné a pokud bude provoz stejný nebo vyšší než
před zprovozněním, bude možnost uzavření sjezdu z okružní křižovatky na silnici
III/15529 směrem k obci Roudné do doby vybudování její přeložky.
- Označení sjezdu pouze místní – Roudné, nikoliv České Budějovice.
- Vyloučení nákladní dopravy v souladu se zákonem o pozemních komunikacích.
Za předpokladu dodržení těchto podmínek obec Roudné SOUHLASÍ s napojením Plavské
komunikace na MÚK Roudné.
Starosta Gustav Had dal hlasovat, kdo souhlasí s napojením Plavské komunikace na MÚK
Roudné při dodržení těchto podmínek.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 1
Zastupitelstvo schválilo napojení Plavské komunikace na MÚK Roudné za
odsouhlasených podmínek.

XI.
Smlouva o zápůjčce č. SP 6-2014
Jihočeský vodárenský svaz
S. K. Neumanna 292/19
370 01 České Budějovice

Obec Roudné
Roudenská 120
Roudné
370 07 České Budějovice

Starosta Gustav Had seznámil zastupitele se smlouvou týkající se poskytnutí prostředků na
financování stavby „Roudné – splašková kanalizace, čerpací stanice a výtlačný řad“.
Zapůjčitel poskytne vydlužiteli bezúročnou zápůjčku ve výši 3 000 000,- Kč (viz příloha).
Starosta Gustav Had dal hlasovat, kdo souhlasí s udělením mandátu starostovi k podpisu
smlouvy.
Hlasování:
Pro: 8
Proti:0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo udělení mandátu starostovi k podpisu Smlouvy o zápůjčce
č. SP 6-2014 na financování stavby „Roudné – splašková kanalizace, čerpací stanice a
výtlačný řad“, s Jihočeským vodárenským svazem České Budějovice.

XII.
Rozpočtové opatření č. 6/2014
Starosta Gustav Had informoval zastupitele o Rozpočtovém opatření č. 6/2014 (viz
příloha). Ze strany zastupitelstva nebyly k Rozpočtovému opatření č. 6/2014 vzneseny
žádné připomínky.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č. 6/2014.

XIII.
Rozpočtové opatření č. 8/2014
Starosta Gustav Had informoval zastupitele o Rozpočtovém opatření č. 8/2014 (viz
příloha). Ze strany zastupitelstva nebyly k Rozpočtovému opatření č. 8/2014 vzneseny
žádné připomínky.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č. 8/2014.

XIV.
Různé
Starosta Gustav Had:
informoval přítomné, že Obecní úřad Roudné obdržel od TJ Malše Roudné další písemnou
žádost o příspěvek, a to na autobusovou dopravu. Po krátké diskusi, na které se zastupitelé
shodli, že příspěvek TJ Malši Roudné na letošní rok byl již poskytnut.

Zastupitel Mgr. Jaroslav Koreš Ph.D.:
připomněl, aby se osadila dopravní značka „jednosměrný provoz“ u Mateřské školy
Roudné.

XV.
Závěr
Starosta Gustav Had, v rámci posledního jednání zastupitelstva v tomto složení, poděkoval
všem zastupitelům za vykonanou práci pro obec a ukončil jednání v 19.20 hod.
V Roudném dne: 29.9.2014
Zapsala: Zdeňka Halířová

Ověřovatelé:

Bc. Vlastimil Šram
Mgr. Jaroslav Koreš Ph.D.

Starosta obce Roudné: Gustav Had

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

Usnesení
z 35. zasedání Zastupitelstva obce Roudné, ze dne 25.09.2014.
Zastupitelé přijali tato usnesení:
222/2014

Zastupitelstvo odsouhlasilo program jednání 35. zasedání zastupitelstva.

223/2014

Zastupitelstvo schválilo udělení mandátu starostovi k podpisu Smlouvy
č. 12130551 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního
programu Životního prostředí na akci „Roudné - splašková kanalizace,
čerpací stanice a výtlačný řad“.

224/2014 Zastupitelstvo schválilo udělení mandátu starostovi k podpisu Smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, parc. č. 538/5, zapsané
v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj,
katastrální pracoviště České Budějovice, obec a kat. území Roudné, LV č. 1.
225/2014 Zastupitelstvo schválilo udělení mandátu starostovi k podpisu Smlouvy
o věcném břemenu, parc. č. 553/2, zapsané v katastru nemovitostí, vedeném
Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště České
Budějovice, obec a kat. území Roudné, LV č. 1.
226/2014 Zastupitelstvo neschválilo návrh na směnu pozemku, parc. č. 549, vodní
plocha, zapsané v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro
Jihočeský kraj, katastrální pracoviště České Budějovice, obec a kat. území
Roudné, LV č. 658, za pozemek, parc. č. 556/8, zahrada, zapsané v katastru
nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, katastrální
pracoviště České Budějovice, obec a kat. území Roudné, LV č. 1.
227/2014 Zastupitelstvo schválilo napojení Plavské komunikace na MÚK Roudné
za odsouhlasených podmínek.
228/2014

Zastupitelstvo schválilo udělení mandátu starostovi k podpisu Smlouvy
o zápůjčce č. SP 6-2014, na financování stavby „Roudné – splašková
kanalizace, čerpací stanice a výtlačný řad“, s Jihočeským vodárenským
svazem České Budějovice.

V Roudném, dne 29.09.2014
Zapsala: Zdeňka Halířová
Ověřovatelé:

:

Bc. Vlastimil Šram

…………………….....

Mgr. Jaroslav Koreš PhD.

….................................

Starosta obce Roudné: Gustav Had
Místostarosta obce Roudné: Bc. Vlastimil Šram

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

