ZÁPIS
Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROUDNÉ ,
konaného dne 11. 2. 2016 od 18.00 hodin
v zasedací místnosti OÚ Roudné, okr. České Budějovice.

1.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Přítomni:

Gustav Had, Josef Nováček, Bc.Vlastimil Šram, Jiřina Gramanová,
MUDr. Ondřej Teplý, Mgr. Jaroslav Koreš Ph.D., Bohuslav Zikeš,
Marie Bratršovská, Pavel Boček.

Omluveni:

Ing. Jana Platilová, Ing. Vladimír Vaněk.

Starosta obce Gustav Had přivítal zastupitele a všechny přítomné a prohlásil, že zasedání
obecního zastupitelstva bylo řádně svoláno a zveřejněno. Dále konstatoval, že je přítomna
nadpoloviční většina členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášení schopné.

2.
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta Gustav Had určil zapisovatele a ověřovatele zápisu:
Zapisovatel: Zdeňka Halířová.
Ověřovatelé zápisu: Pavel Boček, Josef Nováček.
Starosta Gustav Had sdělil, že bude program návrhu programu jednání zastupitelstva rozšířen
o body:
č. 15 Navýšení odměn zastupitelům dle nařízení vlády č. 352/2015 Sb. a
č. 16 Kontrola úkolů z minulého jednání zastupitelstva.
Starosta dal hlasovat, kdo souhlasí s původním programem jednání.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo odsouhlasilo původní program jednání 11. zasedání zastupitelstva obce.
Starosta dal hlasovat, kdo souhlasí s rozšířením programu jednání o bod č. 15.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo odsouhlasilo rozšíření programu jednání 11. zasedání o bod č. 15 – Navýšení
odměn zastupitelům dle nařízení vlády č. 352/2015 Sb.
Starosta dal hlasovat, kdo souhlasí s rozšířením programu jednání o bod č. 16.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0

Zastupitelstvo odsouhlasilo rozšíření programu jednání 11. zasedání o bod č. 16 – Kontrola
úkolů z minulého jednání zastupitelstva.

3.
Převzetí pozemku do majetku obce,
parc. č. 430/23, část. trvalý zábor 23m2
Obec Roudné
Roudenská 120
370 07 České Budějovice
(kupující)

Věra Toušková
V. Volfa 1351/2
370 05 České Budějovice
(prodávající)

Zastupitelé byli seznámeni s návrhem převzetí pozemku do majetku obce, na parc. č. 430/23,
o výměře 23 m2, v k. ú. Roudné, stavba s názvem „Rekonstrukce silnice III/15531 – průtah
Roudné“. Jedná se o částečný trvalý zábor (viz příloha). Při realizaci této stavby bychom
zasahovali do soukromého pozemku, stavba musí být provedena na obecním pozemku.
V průběhu projednávání odkoupení pozemku se změnil vlastník, který má na tento pozemek
úvěr. Budeme muset řešit uvolnění části tohoto pozemku s bankou. Cena pozemku činí
1 408,00 Kč za m2.
Starosta Gustav Had dal hlasovat, kdo souhlasí s odkoupením tohoto pozemku do majetku obce
za maximální cenu 1 500,00 Kč za m2.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo odkoupení pozemku do majetku obce, parc. č. 430/23, částečný trvalý
zábor 23 m2, na realizaci stavby s názvem „Rekonstrukce silnice III/15531 – průtah
Roudné“, zapsané v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj,
katastrální pracoviště České Budějovice, obec a kat. území Roudné, LV č. 527, za maximální
cenu 1 500,00 Kč za m2.

4.
Převzetí pozemku do majetku obce,
parc. č. 430/24, část. trvalý zábor 18m2
Obec Roudné
Roudenská 120
370 07 České Budějovice
(kupující)

Věra Toušková
V. Volfa 1351/2
370 05 České Budějovice
(prodávající)

Zastupitelé byli seznámeni s návrhem převzetí pozemku do majetku obce, na parc. č. 430/24,
o výměře 18 m2, v k. ú. Roudné, stavba s názvem „Rekonstrukce silnice III/15531 – průtah
Roudné“. Jedná se o částečný trvalý zábor (viz příloha). Stavba musí být provedena na
obecním pozemku.
Starosta Gustav Had dal hlasovat, kdo souhlasí s odkoupením tohoto pozemku do majetku obce
za maximální cenu 1 500,00 Kč za m2.

Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo odkoupení pozemku do majetku obce, parc. č. 430/24, částečný trvalý
zábor 18 m2, na realizaci stavby s názvem „Rekonstrukce silnice III/15531 – průtah
Roudné“, zapsané v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj,
katastrální pracoviště České Budějovice, obec a kat. území Roudné, LV č. 527, za maximální
cenu 1 500,00 Kč za m2.

5.
Převzetí pozemku do majetku obce,
parc. č. 251/1, část. trvalý zábor 20m2
Obec Roudné
Roudenská 120
370 07 České Budějovice
(kupující)

Stanislav a Marie Jirkalovi
Vidovská 32, Roudné
370 07 České Budějovice
(prodávající)

Zastupitelé byli seznámeni s návrhem převzetí pozemku do majetku obce, na parc. č. 251/1,
o výměře 20 m2, v k. ú. Roudné, stavba s názvem „Rekonstrukce silnice III/15531 – průtah
Roudné“. Jedná se o částečný trvalý zábor (viz příloha).
Starosta Gustav Had dal hlasovat, kdo souhlasí s odkoupením tohoto pozemku do majetku
obce za maximální cenu 1 500,00 Kč za m2.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo odkoupení pozemku do majetku obce, parc. č. 251/1, částečný trvalý
zábor 20 m2, na realizaci stavby s názvem „Rekonstrukce silnice III/15531 – průtah
Roudné“, zapsané v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj,
katastrální pracoviště České Budějovice, obec a kat. území Roudné, LV č. 497, za maximální
cenu 1 500,00 Kč za m2.

6.
Převzetí pozemku do majetku obce,
parc. č. 259/1, část. trvalý zábor 14 m2
Obec Roudné
Roudenská 120
370 07 České Budějovice
(kupující)

Jarmila Bauerová
Vidovská 256, Roudné
370 07 České Budějovice
(prodávající)

Zastupitelé byli seznámeni s návrhem převzetí pozemku do majetku obce, na parc. č. 259/1,
o výměře 14 m2, v k. ú. Roudné, stavba s názvem „Rekonstrukce silnice III/15531 – průtah
Roudné“. Jedná se o částečný trvalý zábor (viz příloha).

Starosta Gustav Had dal hlasovat, kdo souhlasí s odkoupením tohoto pozemku do majetku obce
za maximální cenu 1 500,00 Kč za m2.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo odkoupení pozemku do majetku obce, parc. č. 259/1, částečný trvalý
zábor 14 m2, na realizaci stavby s názvem „Rekonstrukce silnice III/15531 – průtah
Roudné“, zapsané v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj,
katastrální pracoviště České Budějovice, obec a kat. území Roudné, LV č. 659, za maximální
cenu 1 500,00 Kč za m2.

7.
Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene,
parc. č. 420, v k. ú. Roudné
Obec Roudné
Roudenská 120
370 07 České Budějovice
( povinná)

E.ON Distribuce, a.s.
F.A.Gerstnera 2151/6
370 01 České Budějovice
(oprávněný)

Zastupitelé byli seznámeni s návrhem Smlouvy o zřízení věcného břemene č. ZP014330036167/001, na parc. č. 420, v k. ú. Roudné, stavba s názvem „Příp. STL Roudné,
Roudenská č.p. 196“ (viz příloha).
Starosta Gustav Had dal hlasovat, kdo souhlasí s návrhem této smlouvy.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č. ZP-014330036167/001, stavba s názvem „Příp. STL Roudné, Roudenská 196“, na parc.
č. 420, v k. ú. Roudné, zapsané v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro
Jihočeský kraj, katastrální pracoviště České Budějovice, obec a kat. území Roudné,
LV č. 1.

8.
Návrh smlouvy o zřízení služebnosti,
parc. č. 3190/11, v k. ú. Č. Budějovice
Obec Roudné
Roudenská 120
370 07 České Budějovice
(obtížená)

Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3 - Žižkov
( oprávněná)

Zastupitelé byli seznámeni s návrhem Smlouvy o zřízení služebnosti, na parc. č. 3190/11,
v k. ú. Č. Budějovice 7, stavba pod označením 71010-007756 VPI Roudné (CB), kruhová
křižovatka, přeložka SEK. Služebnost spočívá ve zřízení, provozování, údržbě a opravách
podzemního komunikačního vedení (viz příloha).
Starosta Gustav Had dal hlasovat, kdo souhlasí s návrhem této smlouvy.

Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o zřízení služebnosti, stavba pod označením 71010-007756
VPI Roudné (CB), kruhová křižovatka, přeložka SEK, na parc. č. 3190/11, v k. ú. České
Budějovice, zapsané v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský
kraj, katastrální pracoviště České Budějovice, obec a kat. území České Budějovice,
LV č.2398 .

9.
Návrh OZV č. 1/2016,
o odpadech v obci Roudné
Starosta Gustav Had informoval zastupitele o Obecné závazné vyhlášce obce Roudné
č.1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování odpadů, BIO odpadů a nakládání se stavebním odpadem v k. ú. Roudné
(viz příloha).
Starosta Gustav Had dal hlasovat, kdo souhlasí s OZV obce Roudné.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Roudné č. 1/2016, o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů, BIO
odpadů a nakládání se stavebním odpadem v k. ú. Roudné.

10.
Rozpočtové opatření č. 21/2015
Starosta Gustav Had informoval zastupitele o Rozpočtovém opatření č. 21 /2015 (viz příloha).
Ze strany zastupitelstva nebyly k Rozpočtovému opatření č. 21/2015 vzneseny žádné
připomínky.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č. 21 /2015.

11.
Rozpočtové opatření č. 22/2015
Starosta Gustav Had informoval zastupitele o Rozpočtovém opatření č. 22 /2015 (viz příloha).
Ze strany zastupitelstva nebyly k Rozpočtovému opatření č. 22/2015 vzneseny žádné
připomínky.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č. 22 /2015.

12.
Rozpočtové opatření č. 23/2015
Starosta Gustav Had informoval zastupitele o Rozpočtovém opatření č. 23 /2015 (viz příloha).
Ze strany zastupitelstva nebyly k Rozpočtovému opatření č. 23/2015 vzneseny žádné
připomínky.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č. 23 /2015.

13.
Informace o inventarizaci obecního majetku k 31.12.2015
Starosta Gustav Had informoval přítomné, že inventarizace obecního majetku k 31.12.2015
proběhla v pořádku a v řádném termínu.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

14.
Návrh členství obce Roudné
ve Sdružení místních samospráv ČR
Starosta Gustav Had informoval o nabídce členství ve Sdružení místních samospráv ČR
(viz příloha). Konstatoval, že se nepřiklání k tomu, aby obec vstupovala do dalšího svazku.
Jsme členy SMO Pomalší.
Do krátké diskuzi dal starosta Gustav Had hlasovat, kdo souhlasí, abychom se stali členy
Sdružení místních samospráv ČR.
Hlasování:
Pro: 1
Proti: 8
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo neschválilo členství ve Sdružení místních samospráv ČR.

15.
Navýšení odměn zastupitelům dle nařízení vlády č. 352/2015 Sb.
Účetní A. Šedivá seznámila přítomné s nařízením vlády č. 352/2015 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění
pozdějších předpisů, které navyšuje odměny uvolněným členům obecního zastupitelstva
s účinností od 1.1.2016. Navýšení odměn neuvolněným zastupitelům bylo předloženo
v materiálu s návrhem účinnosti od 1.3.2016 (viz příloha).
Mgr. Jaroslav Koreš Ph.D. připomněl, že odměny neuvolněných zastupitelů nebyly navýšeny
ani při předchozí legislativní úpravě a navrhnul ponechání odměn ve stávající výši. Ostatní
zastupitelé se k návrhu připojili.
Starosta Gustav Had dal hlasovat, kdo souhlasí, aby odměny neuvolněných zastupitelů nebyly
navýšeny dle nařízení vlády, a zůstaly ve stávající výši.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo nenavyšovat odměny neuvolněným zastupitelům dle nařízení vlády
č. 352/2015 Sb. a vyplácet je ve stávající výši.

16.
Kontrola úkolů z minulého jednání zastupitelstva
Mgr. Jaroslav Koreš Ph.D.:
Seznámil přítomné s přehlednou tabulkou náhodně vybraných 14ti obcí, s podobným počtem
obyvatel, týkající se jednání zastupitelstev a forem zápisů), kterou zpracoval (viz příloha).
Shrnul, že v jednacím řádu by měl být limit příspěvků ohraničen na 3-5 minut, ve většině obcí
vyvěšují na web. stránky jen usnesení (10 obcí), zvukový záznam pořizují pouze pro zápis
(2 obce), patom se smaže a u hlasování zapisují jména - menšiny (5 obcí). Dále konstatoval,
že žádal Ing. Vaňka o zaslání jeho průzkumu, který měl také zpracovat, ale do konání
dnešního jednání ho neobdržel. Ing. Vaněk mohl materiál k jednání zastupitelstva poslat emailem, abychom mohli porovnat více obcí.
Starosta Gustav Had řekl, že se sejde pracovní skupina před jednáním zastupitelstva a připraví
se návrh, co budou zápisy obsahovat.

17.
Různé
Mgr. Jaroslav Koreš Ph.D.:
Navrhl, aby od letošního podzimu byl sběrný dvůr v zimním období otevřen 1x za 14 dnů ve
středu a sobotu místo 1. a 3. středu a sobotu v měsíci.
MUDr. Ondřej Teplý:
Navrhl, aby se pořizoval zvukový záznam z jednání, který se po sepsání a ověření zápisu
vymaže.
Gustav Had:
Informoval, že si Obec zapůjčí na delší dobu štěpkovač a obecní pracovník seštěpkuje
dřeviny, které občané ukládají u starého hřiště, případně p. Zikeš zajistí firmu, která si dřeviny
sama seštěpkuje a odveze.
Bc. Vlastimil Šram:
Navrhl, na základě povinné výsadby za pokácené stromy, vysázet stromy na cestě směrem
k řece – stezka.

18.
Závěr
Starosta ukončil jednání zastupitelstva v 19.05 hod.
V Roudném, dne 17.2.2016
Zapsala: Zdeňka Halířová
Ověřovatelé:

Starosta obce Roudné:

Josef Nováček …………………………..
Pavel Boček

…………………………..

Gustav Had

..................................

Usnesení
z 11. zasedání Zastupitelstva obce Roudné,
ze dne 11. 2. 2016.
Zastupitelé přijali tato usnesení:
102/2016 Zastupitelstvo odsouhlasilo původní program jednání 11. zasedání zastupitelstva
obce.
103/2016 Zastupitelstvo odsouhlasilo rozšíření programu jednání 11. zasedání o bod
č. 15 – Navýšení odměn zastupitelům dle nařízení vlády č. 352/2015 Sb.
104/2016 Zastupitelstvo odsouhlasilo rozšíření programu jednání 11. zasedání o bod č. 16
– Kontrola úkolů z minulého jednání zastupitelstva.
105/2016 Zastupitelstvo schválilo odkoupení pozemku do majetku obce, parc. č. 430/23,
částečný trvalý zábor 23 m2, na realizaci stavby s názvem „Rekonstrukce silnice
III/15531 – průtah Roudné“, zapsané v katastru nemovitostí, vedeném
Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště České Budějovice,
obec a kat. území Roudné, LV č. 527, za maximální cenu 1 500,00 Kč za m2.
106/2016 Zastupitelstvo schválilo odkoupení pozemku do majetku obce, parc. č. 430/24,
částečný trvalý zábor 18 m2, na realizaci stavby s názvem „Rekonstrukce silnice
III/15531 – průtah Roudné“, zapsané v katastru nemovitostí, vedeném
Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště České Budějovice,
obec a kat. území Roudné, LV č. 527, za maximální cenu 1 500,00 Kč za m2.
107/2016 Zastupitelstvo schválilo odkoupení pozemku do majetku obce, parc. č. 251/1,
částečný trvalý zábor 20 m2, na realizaci stavby s názvem „Rekonstrukce silnice
III/15531 – průtah Roudné“, zapsané v katastru nemovitostí, vedeném
Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště České Budějovice,
obec a kat. území Roudné, LV č. 497, za maximální cenu 1 500,00 Kč za m2.
108/2016 Zastupitelstvo schválilo odkoupení pozemku do majetku obce, parc. č. 259/1,
částečný trvalý zábor 14 m2, na realizaci stavby s názvem „Rekonstrukce silnice
III/15531 – průtah Roudné“, zapsané v katastru nemovitostí, vedeném
Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště České Budějovice,
obec a kat. území Roudné, LV č. 659, za maximální cenu 1 500,00 Kč za m2.
109/2016 Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č. ZP-014330036167/001, stavba s názvem „Příp. STL Roudné, Roudenská 196“,
na parc. č. 420, v k. ú. Roudné, zapsané v katastru nemovitostí, vedeném
Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště České
Budějovice, obec a kat. území Roudné, LV č. 1.

110/2016 Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o zřízení služebnosti, stavba pod označením
71010-007756 VPI Roudné (CB), kruhová křižovatka, přeložka SEK, na parc.
č. 3190/11 v k. ú. České Budějovice, zapsané v katastru nemovitostí, vedeném
Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště České
Budějovice, obec a kat. území České Budějovice, LV č. 2398 .
111/2016 Zastupitelstvo schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Roudné č. 1/2016, o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování odpadů, BIO odpadů a nakládání se stavebním odpadem
v k. ú. Roudné.
112/2016 Zastupitelstvo neschválilo členství ve Sdružení místních samospráv ČR.
113/2016

Zastupitelstvo schválilo nenavyšovat odměny neuvolněným zastupitelům
dle nařízení vlády č. 352/2015 Sb., a vyplácet je ve stávající výši.

V Roudném, dne 17.2.2016
Zapsala: Zdeňka Halířová

Ověřovatelé:

Josef Nováček …………………………..
Pavel Boček

Starosta obce Roudné:

…………………………..

Gustav Had

Místostarosta obce Roudné: Bc. Vlastimil Šram

………………..
………….........

