Zápis č. 30 ze zasedání Zastupitelstva obce Roseč
konané 18. 5. 2022 v kanceláři OÚ v 19,00 hod.
Přítomni zastupitelé: Miroslava Beránková, Mgr. Zdeněk Melichar, David Prokeš, Miroslav
Šachl, MVDr. Miloš Heger, Marta Zmrhalová, Jaroslav Hamerník
Omluven:
Program: 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu, 2. Schválení programu schůze, 3. Kontrola
zápisu z minulé schůze, 4. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Roseč pro volební období
2022-2026, 5. Různé, 6. Diskuse, závěr
Způsob hlasování: pro návrh hlasovalo členů ZO – proti návrhu hlasovalo členů ZO – zdrželo se hlasování členů ZO

Průběh schůze:
1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
Starostka Miroslava Beránková zahájila schůzi. Navrhuje jako ověřovatele zápisu pana Jaroslava
Hamerníka a Miroslava Šachla.
Usnesení č. 1: ZO schvaluje ověřovatele zápisu Jaroslava Hamerníka a Miroslava Šachla.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 1 bylo přijato
2. Schválení programu schůze
Starostka Miroslava Beránková seznámila s programem dnešní schůze.
Usnesení č. 2: ZO schvaluje program dnešního jednání.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 2. bylo přijato
3. Kontrola zápisu z minulé schůze
Starostka Miroslava Beránková přečetla zápis z minulého jednání.
Usnesení č. 3: ZO souhlasí s formou zápisu ze dne 27. 4. 2022.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 3. bylo přijato
4. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Roseč pro volební období 2022-2026
Dle zákona 128/2000 Sb. § 68 zastupitelstvo projednalo počet členů zastupitelstva. Starostka
navrhuje zanechat počet členů ve výši 7 členů.
Usnesení č. 4: OZ schvaluje počet členů zastupitelstva na volební období 2022-2026 a to ve
výši 7 členů.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 4 bylo přijato
5. Různé
5.1. Autobusové zastávky-informace
Starostka informovala o jednáních s projektantem. Požádala zastupitele o vyjádření k autobusové
zastávce. Zda ponechat dřevěný přístřešek, udělat zastávku dle návrhu pana …….. …….. nebo
udělat prosklenou. Zastupitelé se shodli na prosklené verzi. Dále informovala o předběžné
informaci, že dotaci na tento projekt z POV obec Roseč nedostane. Tímto se realizace projektu
odkládá.
Usnesení č. 5.1.: ZO bere na vědomí

5.2. Zdražování odvozu odpadu
Na minulém jednání informovala starostka, že firma AVE zaslala žádost o mimořádnou úpravu
cen služeb o 9,2 % z důvodu navýšení cen pohonných hmot, a to s platností od 1. 4. 2022.
Zastupitelé pověřili starostku dalším jednáním. Po jednání i s okolními obcemi přišel návrh od
ředitele AVE obci Horní Skrýchov, že by došlo k navýšení o 5,5 %, které by byly zohledněny na
začátku příštího roku. Dále by došlo ke snížení poplatku za likvidaci papíru z 1800,-Kč na 1000,Kč za tunu. Nicméně firma AVE zaslala obci Roseč opět mimořádné navýšení cen o 9,2 % a
poplatek za likvidaci papíru ve výši 1800,-Kč za tunu. Starostka zaslala na firmu AVE dopis
s výtkou o nekorektním jednání a žádosti o nápravu. ZO souhlasí, aby starostka dál jednala se
zástupci AVE.
Usnesení č. 5.2.: ZO nesouhlasí s nabídkou navýšení ceny o 9,2 % firmou AVE a pověřuje
starostku k dalším jednáním s firmou AVE
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 5.2. bylo přijato
5.3. Starostka obce informovala zastupitele o zřízení Věcného břemene na plynovou přípojku
k faře – č.p. 45. Toto Věcné břemeno by bylo sjednáno za jednorázovou úplatu ve výši 3 500,-Kč
na pozemku p.č.760/2 v majetku obce Roseč.
Usnesení č. 5.3.: ZO souhlasí se zřízením Věcného břemene na plynovou přípojku k č.p. 45
na p.č. 760/2 za jednorázovou úplatu 3 500,-Kč.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 5.3. bylo přijato

5.4. Starostka informovala o nabídce zhotovit litinový korpus Krista na kamenný kříž za
celkovou cenu 46 585,- Kč včetně DPH panem Mgr. Ing. Ondřejem Šimkem DiS, bytem
Nádražní 270/II, 37701 Jindřichův Hradec.
Usnesení č.5.4.: ZO schvaluje zhotovení litinového korpusu Krista na kamenný kříž za cenu
46 585,- Kč včetně DPH.
Hlasování: 4-0-3 (Hamerník, Prokeš, Melichar) Usnesení č. 5.4. bylo přijato
6. Diskuse, závěr
1.6.2022 budou na obecním úřadě probíhat schůzky ohledně pozemkových úprav.
2.6.2022 proběhne schůzka ohledně kolaudace srubu u Březiny.
Zasedání obecního zastupitelstva bylo ukončeno v 19:45 hod.
Zápis vyhotoven dne: 23. 5. 2022
Zapsala: Petra Rešlová

Starostka: Miroslava Beránková

Ověřili: Jaroslav Hamerník

Miroslav Šachl

