Zápis č. 8 ze zasedání Zastupitelstva obce Roseč
konané 9. 10. 2019 v kanceláři OÚ v 19,00 hod.
Přítomni zastupitelé: Miroslava Beránková, Mgr. Zdeněk Melichar, Jaroslav Hamerník, David
Prokeš, Miroslav Šachl, MVDr. Miloš Heger, Marta Zmrhalová
Omluven:
Program: 1. Zahájení, kontrola zápisu z minulé schůze, 2. Schválení programu schůze, 3. Výběr
zhotovitele na akci „Obnova příjezdové komunikace Roseč“, 4. Návrh na navýšení poplatku za
odpad na rok 2020 – problematika odpadového hospodářství v obci Roseč, 5. Rozpočtové
opatření č.7, 6. Různé, 7. Diskuse, závěr
Způsob hlasování: pro návrh hlasovalo členů OZ – proti návrhu hlasovalo členů OZ – zdrželo se hlasování členů OZ

Průběh schůze:
1. Zahájení, kontrola zápisu
Starostka Miroslava Beránková zahájila schůzi a přečetla zápis z minulého jednání.
Usnesení č. 1: ZO souhlasí s formou zápisu ze dne 21.8. 2019.
Hlasování: 7-0-0
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: 7-0-0
Usnesení č. 2. bylo přijato
3. Výběr zhotovitele na akci „Obnova příjezdové komunikace Roseč“
Byly osloveny tři firmy. Vialit Soběslav spol. s.r.o., STRABAG a.s. a Swietelsky stavební s.r.o.
Nabídku poslala pouze firma Swietelsky stavební s.r.o. ve výši 587 414,07 s DPH. Firmy Vialit
Soběslav spol. s.r.o. a STRABAG a.s. se omluvily z kapacitních důvodů. Protože rozpočet na
akci byl ve výši 743 200,-Kč s DPH navrhuje starostka schválit jako zhotovitele firmu Swietelsky
stavební s.r.o. za cenu 587 414,07 s DPH.
Usnesení č. 3: OZ schvaluje zhotovitele na akci „Obnova příjezdové komunikace Roseč“
firmu Swietelsky stavební s.r.o. za cenu 587 414,07 s DPH.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 3 bylo přijato
4. Návrh na navýšení poplatku za odpad na rok 2020 – problematika odpadového
hospodářství v obci Roseč
Protože došlo k navýšení nákladů na likvidaci komunálního odpadu navrhuje starostka navýšení
poplatku za likvidaci komunálního odpadu pro podnikatele a to z 600,-Kč na 1 000,-Kč za
nádobu 120 l/1rok a navýšení poplatku obyvatelům z 450,-Kč na 500,-Kč za osobu. Navýšení
poplatku pro obyvatele je podmíněno změnou obecně závazné vyhlášky 1/2016 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Usnesení č. 4: OZ schvaluje navýšení poplatku podnikatelské známky z 600,-Kč na 1000,Kč / 120 l nádobu a navýšení poplatku pro obyvatele z 450,-Kč na 500,-Kč na obyvatele a
rok. ZO bere na vědomí změnu OZV č.1/2016 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 4 bylo přijato

5. Rozpočtové opatření č.7
Starostka obce seznámila obecní zastupitelstvo s provedenými rozpočtovými opatřeními č. 7,
které jsou nedílnou součástí zápisu.
Usnesení č. 5: OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 7
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 5 bylo přijato
6. Různé
6.1. Starostka informovala o cenové nabídce na vysázení nových stromů a zeleně na obecním
prostranství. Jedná se o prostor před domy čp. 53 a čp. 59, okolo chodníku u pošty a osázení
nových stromů za uschlé u rybníka Nouzák a před čp.51. Výsadbu provede firma Zahradnictví
Kocourek z Matné. Místostarosta navrhuje osázet i prostor před budovou bývalého obchodu čp.5.
Usnesení č. 6.1.: OZ souhlasí s výsadbou i před čp.5.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 6.1 bylo přijato

7. Diskuse, závěr
Starostka informovala o instalaci lampy veřejného osvětlení u čp.103.
Starostka informovala o vyvezení kalu z kořenové čističky Občiny a pod Trachtou a opravy ČOV
Občiny.
Zasedání obecního zastupitelstva bylo ukončeno v 20.10 hod.
Zápis vyhotoven dne: 16.10.2019
Zapsal: Mgr. Zdeněk Melichar
Starostka: Miroslava Beránková

Ověřili:

Jaroslav Hamerník

Miroslav Šachl

