Zápis č. 20 ze zasedání Zastupitelstva obce Roseč
konané 31.3. 2021 v kanceláři OÚ v 19,00 hod.
Přítomni zastupitelé: Miroslava Beránková, Mgr. Zdeněk Melichar, Jaroslav Hamerník, David
Prokeš, Marta Zmrhalová, MVDr. Miloš Heger – od 19.15, Miroslav Šachl – od 19.15
Omluven:
Program: 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu, 2. Schválení programu schůze, 3. Kontrola
zápisu z minulé schůze, 4. Schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu vodovodu s firmou Čevak
5. Schválení Dodatku č. 9 ke smlouvě o likvidaci odpadu s firmou AVE, 6. Schválení obnovy a
umístění kamenného kříže, 7. Projednání podání žádosti o dataci na výstavbu bytů v budově č.p.
46, 8. Žádost o podporu Linky bezpečí, 9. Schválení Rozpočtového opatření č.1, 10. Různé, 11.
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 Davida
Prokeše a Jaroslava Hamerníka.
Usnesení č. 1: ZO schvaluje ověřovatele zápisu Davida Prokeše a Jaroslava Hamerníka.
Hlasování: 5-0-0
Usnesení č. 1 bylo přijato
2. Schválení programu schůze
Starostka Miroslava Beránková seznámila s programem schůze.
Usnesení č. 2.: ZO schvaluje program dnešního jednání.
Hlasování: 5-0-0
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 17.2.2021
Hlasování: 5-0-0
Usnesení č. 3. bylo přijato
4. Schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu vodovodu s firmou Čevak a.s.
Dodatek č.2 smlouvy o nájmu vodovodu pro veřejnou potřebu se týká rozšíření předmětu
provozování o kanalizaci a ČOV obce Ratiboř. Všechny provozní náklady týkající se
provozování kanalizace včetně plánovaného zisku provozovatele budou uhrazeny obcí Ratiboř
samostatně.
Usnesení č. 4: ZO Roseč schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu vodovodu s firmou
Čevak a.s.
Hlasování: 5-0-0
Usnesení č. 4 bylo přijato
Příchod MVDr. Miloš Heger a Miroslav Šachl
5. Schválení Dodatku č. 9 ke smlouvě o likvidaci odpadu s firmou AVE
Dodatek č.9 ke smlouvě o likvidaci odpadu je sepsán z důvodu změny zákona o odpadech č.
541/2020 Sb., podle kterého může obec požádat o tzv. třídící slevu. Dále se uvádí v příloze č.1
dodatku č.9 ceny za likvidaci a obsluhu jednotlivých komodit kde došlo k navýšení cen. Starostka
podotkla, že problematika odpadů bude řešena v letošním roce vícekrát, protože musíme schválit

novou obecně závaznou vyhlášku na poplatek za odpad.
Usnesení č. 5: ZO schvaluje dodatek č.9 ke smlouvě o likvidaci odpadu s firmou AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o.
Hlasování: 6-0-1 (Mgr. Melichar Zdeněk) Usnesení č. 5 bylo přijato
6. Schválení obnovy a umístění kamenného kříže
Starostka navrhla obnovu a umístění kamenného kříže u cesty k Háji. Tento kříž stál původně
před domem čp.22. Po silném větru v 80. letech spadl a zlomil se. Část kříže chybí, ta by se
nahradila novým dílem. Ostatní díly by byly očištěny. Cenová nabídka od pana …… ……,
kameníka z Dolní Pěny, činí 57 000,- Kč.
Usnesení č. 6: ZO schvaluje obnovu kamenného kříže a jeho umístění na cestě k Háji.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 6 bylo přijato
7. Projednání podání žádosti o dotaci na výstavbu bytů v budově č.p. 46
Starostka informovala o možnosti podat žádost o dotaci na výstavbu bytů v budově č.p. 46
s vyúčtováním v letošním roce. Žádost je nutné podat do 18.4.2021 a výše dotace se poskytuje od
600 000,- Kč do 10 000 000,- Kč. Starostka navrhla, aby obec požádala o dotaci na I. etapu
výstavby bytů a jejich zázemí v 1. patře. Žádost by za obec Roseč vyřizovala firma Meetplace
s.r.o. Zastupitelé se shodli na tom, aby se požádalo o dotaci a zkusilo se vysoutěžit firmu na
zhotovení I.etapy s financováním v letošním roce a souhlasí se spolufinancováním akce.
Usnesení č. 7: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci bytů v budově čp. 46
prostřednictvím firmy Meetplace s.r.o. z výzvy VPS – 223-3-2021 Ministerstva financí
z podprogramu 298D2230 – podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury.
Zároveň ZO souhlasí se spolufinancováním akce.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 7 bylo přijato
8. Žádost o podporu Linky bezpečí
Linka Bezpečí zaslala žádost o finanční podporu ve výši 2 000,-Kč na provoz dětské krizové
linky. Informační materiály, které připomněly práci této linky, byly zaslány na konci loňského
roku. Zastupitelé by raději poskytli dar sdružení, které pracuje v Jindřichově Hradci a okolí. Bude
se řešit v bodu různé.
Usnesení č. 8: ZO schvaluje finanční dar ve výši 2 000,-Kč Lince bezpečí, z.s.
Hlasování: 0-6-1 (Zmrhalová)
Usnesení č. 8 nebylo přijato
9. Schválení Rozpočtového opatření č.1
Starostka obce přednesla rozpočtové opatření č.1, které je nedílnou součástí zápisu. Toto opatření
se týká zaúčtování daně právnických osob za obec a některých drobných výdajů.
Usnesení č. 9: ZO schvaluje rozpočtové opatření č.1
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 9 bylo přijato
10. Různé
10.1. Místostarosta navrhl poskytnout finanční dar pro Otevřená okna, z.ú. v hodnotě 5 000,- Kč.
Usnesení č. 10.1: ZO schvaluje dar pro Otevřená okna, z.ú. v hodnotě 5 000,- Kč
Hlasování: 5-0-2 (Hamerník, Šachl)
Usnesení č. 10.1 bylo přijato
10.2.
Starostka informovala o jednání s panem ….. z důvodu obhospodařování obecního pozemku před

jeho domem a domem čp.14. Pan ….. má umístěno čerpadlo na obecním pozemku. Zároveň tento
pozemek udržuje. Protože je v tomto pozemku přípojka plynu, telefonu a el. en. pro obě
nemovitosti, nebylo by dobré pozemek prodávat, ale nechat ho v majetku obce. Zastupitelstvo
obce se shodlo, že nemá námitek k umístění čerpadla na obecním pozemku p. č. 1/3.
Usnesení č. 10.2: ZO bere na vědomí
10.3.
Starostka informovala zastupitele o projednání záměru zastupitelstva o nádržích na dešťovou
vodu s projektantem ……... Záměr byl vybudovat nádrž vedle kostela a svést vodu z okapů
kostela a farní stodoly do těchto nádrží. Pan projektant toto nedoporučuje z důvodu skalnatého
podloží u kostela. Starostka zároveň informovala zastupitele, že pozemek u kostela je v majetku
farního úřadu a ti by chtěli tyto nádrže pojízdné a to by bohužel prodražilo celou akci. Projektant
…….. navrhl udělat šachtu u rybníka Nouzák a vést vodovodní vedení ke hřbitovu okolo farní
stodoly. Muselo by se zasáhnout do asfaltové komunikace.
Usnesení č.10.3: ZO bere na vědomí
11. Diskuse, závěr
Starostka informovala o vyjádření České pošty, s.p. ke stavbě Chodníku podél silnice III/1489
Roseč a vyzvala zastupitele, aby navrhli stavební firmy, které by oslovila do výběrového řízení
na stavbu chodníku.
Zasedání obecního zastupitelstva bylo ukončeno v 20.20 hod.
Zápis vyhotoven dne: 7.4.2021
Zapsala: Petra Rešlová
Starostka: Miroslava Beránková

Ověřili: David Prokeš

Jaroslav Hamerník

