Zápis č. 3 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Roseč
konané 12. 12. 2018 v kanceláři OÚ v 19,00 hod.
Přítomni zastupitelé: Miroslava Beránková, Mgr. Zdeněk Melichar, Jaroslav Hamerník, David
Prokeš, Marta Zmrhalová
Omluven: Miroslav Šachl, MVDr. Miloš Heger
Program: 1. Zahájení, kontrola zápisu 2. Schválení programu schůze, 3. Návrh a schválení daru
pro obec Prameny, 4. Návrh na vybudování stříšky nad vchod prodejny, 5. Schválení rozpočtu na
rok 2019, 6. Schválení ceny vodného na rok 2019, 7. Schválení ceny stočného na rok 2019, 8.
Rozpočtové opatření č. 10, 9. Příkaz k provedení inventarizace, 10. Informace k převodu budovy
pošty, 11. Různé, 12. 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 14. 11. 2018.
Hlasování: 5-0-0
Usnesení č. 1 bylo přijato
2. Schválení programu schůze
Starostka Miroslava Beránková seznámila s programem schůze. Navrhla v bodě 9. změnu na plán
inventarizace. Dále navrhla jako ověřovatele zápisu Martu Zmrhalovou a Jaroslava Hamerníka.
Usnesení č. 2: ZO schvaluje program dnešního jednání i jeho změnou a s návrhem
ověřovatelů zápisu.
Hlasování: 5-0-0
Usnesení č. 2 bylo přijato
3. Návrh a schválení daru pro obec Prameny
Svaz místních samospráv ČR vyhlásil celostátní sbírku na pomoc zadlužené obci Prameny.
Starostka informovala podrobněji o sbírce a dárcích a navrhuje připojit se ke sbírce.
Usnesení č. 3: ZO schvaluje dar pro obec Prameny.
Hlasování: 4-0-1
Usnesení č. 3 bylo přijato
3.1. Byla navržena částka daru pro obec Prameny: 3000.- Kč.
Usnesení č. 3.1.: ZO schvaluje dar pro obec Prameny ve výší 3000,- Kč.
Hlasování: 4-1-0
Usnesení č. 3.1. bylo přijato
4. Návrh na vybudování stříšky nad vchod prodejny
Dle projektu na rekonstrukci kulturního domu čp.52 a na základě požadavku obyvatel a paní
vedoucí prodejny starostka navrhuje nechat udělat přístřešek nad vstupní dveře do prodejny
smíšeného zboží. Dle cenové nabídky firmy Vanellus Lightning s.r.o. z Děbolína by stříška stála
16 870,-Kč bez DPH.
Usnesení č. 4: ZO schvaluje výrobu a montáž stříšky nad vchod prodejny za cenu 16 870,Kč bez DPH.
Hlasování: 5-0-0
Usnesení č. 4 bylo přijato

5. Schválení rozpočtu na rok 2019
Návrh rozpočtu na rok 2019 byl vyvěšen na úřední desce od 26.11.2018 a visel až do dnešního
dne dle zákona. Na rok 2019 se počítá se schodkem ve výši 396,3 tis. Kč. Akce na rok 2019:
Stavební úpravy rybníka „Čuranda“, 1.etapa rekonstrukce obecního hostince, doplatek za okna do
stání has. auta. Dále je v rozpočtu splátka bezúročné půjčky JVS ve výši 320 000,-Kč.
To znamená, že celkem příjmy 3321,9 tis. Kč, výdaje jsou 3718,2 tis. Kč, schodek ve výši 396,3
tis. Kč a splátky úvěrů ve výši 320 tis. Kč. Schodek a splátky úvěru budou hrazeny z přebytku
minulých let.
Usnesení č. 5: ZO schvaluje rozpočet na rok 2019 jako schodkový se schodkem ve výši 396,3
tis. Kč a splátky ve výši 320 tis. Kč. Schvaluje ho na paragrafy jako závazné ukazatele a u
daňových příjmů na položky. Zároveň souhlasí, že schodek a splátka úvěru bude hrazeno
z přebytku minulých let.
Hlasování: 5-0-0
Usnesení č. 5 bylo přijato
6. Schválení ceny vodného na rok 2019
Dle návrhu kalkulace firmy Čevak a.s., provozovatele vodovodu v Roseči je navrženo navýšení
ceny vodného z ceny 44,02 Kč s DPH na cenu 45,03 Kč s DPH. Toto navýšení se týká hlavně
narůstajících nákladů na mzdy a dražší nákup vody.
Usnesení č. 6: ZO schvaluje cenu vodného na rok 2019 ve výši 45,03 Kč s DPH.
Hlasování: 5-0-0
Usnesení č. 6 bylo přijato
7. Schválení ceny stočného na rok 2019
Na základě výpočtu nákladů na kanalizaci a čistírny odp. vod a na základě smlouvy o dotaci se
Státním fondem životního zůstává cena na 10,-Kč/1m3.
Usnesení č. 7: ZO schvaluje cenu stočného na rok 2019 ve výši 10,- Kč za 1m3.
Hlasování: 5-0-0
Usnesení č. 7 bylo přijato
8. Rozpočtové opatření č. 10
Starostka obce seznámila s rozpočtovým opatřením č. 10, které jsou nedílnou součástí zápisu,
zároveň bude vyvěšené na stránkách obce Roseč dle zákona.
Usnesení č. 8: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 10
Hlasování: 5-0-0
Usnesení č. 8 bylo přijato
9. Plán inventarizace
V souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb. starostka navrhuje plán inventur. Termín inventarizace
majetku obce Roseč stanovuje od 25.12.2018 do 20.1.2019 a navrhuje inventarizační komisi ve
složení Melichar, Hamerník, Zmrhalová, Beránková.
Usnesení č. 9: ZO schvaluje plán inventarizace.
Hlasování: 5-0-0
Usnesení č. 9 bylo přijato
10. Informace k převodu budovy pošty
Na základě odeslané žádosti České poště s.p. na případný odkup budovy a pozemků ve
vlastnictví České pošty v k.ú.Roseč nám bylo sděleno, případná cena pro jednání by byla
stanovena znaleckým posudkem, který by byl zadán až po případném zájmu obce. K 22.11.2018

je stanovena tržní hodnota nemovitosti ve výši 1 800 000,-Kč a je pouze orientační. Dále
starostka uvedla, že upozornila Českou poštu na špatný stav chodníku, kde hrozí nebezpečí
zranění případných zákazníků České pošty. Na to bylo sděleno Českou poštou, že v příštím roce
se počítá s lokálními opravami chodníku.
Proto starostka navrhuje nekupovat budovu za tuto cenu. Jedná se velké náklady a další nemalé
finanční prostředky do případných oprav.
Usnesení č. 10: ZO nesouhlasí s nákupem budovy České pošty do vlastnictví obce Roseč.
Hlasování: 4-0-1
Usnesení č. 10 bylo přijato
11. Různé
11.1. Starostka informovala o žádosti z krajského úřadu pana Marka Neruda na spolufinancování
protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce 2019.
Usnesení č .11.1.: ZO nesouhlasí s příspěvkem na protidrogovou politiku.
Hlasování:5-0-0
Usnesení č. 11.1. bylo přijato
11.2. Starostka informovala o smlouvě o výpůjčce na pivní sety s mikroregionem
Jindřichohradecka do roku 2021. Poté připadnou pivní sety obci.
Usnesení č.11.2.:ZO souhlasí se smlouvou o výpůjčce na pivní sety.
Hlasování:5-0-0
Usnesení č.11.2. bylo přijato
11.3. Starostka informovala o tom, že Mikroregion Jindřichohradecka zvažuje další spolupráci
obcí, které jsou členy. Padl i takový názor zda ponechat nebo ukončit činnost mikroregionu.
Z důvodu majetku, který mají obce ve výpůjčkách je třeba minimálně počkat do konce smluvních
vztahů tj. do konce roku 2021. Mezi tím se uvidí kam může mikroregion směřovat. Jedno z témat
bylo předávání zkušeností mezi obcemi a případné školení ze strany Městského úřadu J. Hradec.
11.4. Starostka informovala o změně smluvního partnera v mapovém portálu. Pan Fábera, který
tuto službu pro obec dělal, nabídl další spolupráci pod jinou firmou.
Usnesení č. 11.4.: ZO souhlasí s tím, že obec podá výpověď firmě Cleerio – bio nexus a
přejde k firmě T-mapy.
Hlasování:5-0-0
Usnesení č.11.4. bylo přijato
11.5. Starostka informovala zastupitele o novém vyhotovení Dohod o provedení práce od
1.1.2019 pro zastupitele. Jmenovitě Jaroslav Hamerník, Miroslav Šachl a Marta Zmrhalová.
Jedná se o dohodu na práci, kterou dělají nad rámec práce zastupitele.
Usnesení č.11.5.:ZO schvaluje Dohody o provedení práce pro paní Martu Zmrhalovou a
dále pro pana Jaroslava Hamerníka a Miroslava Šachla.
Hlasování:5-0-0
Usnesení č.11.5. bylo přijato
11.6 Starostka navrhla pokácení smrku u rybníka Dolánu na p.č.1/2 a bříz před čp.18 a čp.19 na
p.č.1/3. Smrk překáží růstu vedlejšího kaštanu a břízy jsou již staré a nebezpečné.
Usnesení č.11.6.:ZO schvaluje pokácení 1 ks smrku na p.č.1/2 a 5 ks břízy na p.č. 1/3.
Hlasování:5-0-0
Usnesení č.11.6. bylo přijato

12. Diskuse, závěr
Zasedání obecního zastupitelstva bylo ukončeno v 21.15 hod.
Zápis vyhotoven dne: 12. 12. 2018
Zapsala: Petra Rešlová
Starostka: Miroslava Beránková

Ověřili:

Marta Zmrhalová Jaroslav Hamerník

