Zápis č. 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Roseč
konané 18.12. 2019 v kanceláři OÚ v 19,00 hod.
Přítomni zastupitelé: Miroslava Beránková, Mgr. Zdeněk Melichar, Jaroslav Hamerník, David
Prokeš, Miroslav Šachl, Marta Zmrhalová
Omluven: MVDr. Miloš Heger
Program: 1. Zahájení, kontrola zápisu z minulé schůze, 2. Schválení programu schůze, 3.
Schválení rozpočtu na rok 2020, 4. Schválení ceny vodného na rok 2020, 5. Schválení ceny
stočného na rok 2020, 6. Informace o provedení rozpočtového opatření č.8, 7. Rozpočtové
opatření č.9, 8. Schválení Programu obnovy a rozvoje vesnice Roseč pro období 2020-2024, 9.
Různé, 10. 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 9.10. 2019.
Hlasování: 6-0-0
Usnesení č. 1 bylo přijato
2. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
Starostka Miroslava Beránková seznámila s programem schůze a navrhuje jako ověřovatele
zápisu pana Davida Prokeše a Miroslava Šachla.
Usnesení č. 2.: ZO schvaluje program dnešního jednání a ověřovatele zápisu Davida
Prokeše a Miroslava Šachla.
Hlasování: 6-0-0
Usnesení č. 2. bylo přijato
3. Schválení rozpočtu na rok 2020
Návrh rozpočtu na rok 2020 byl vyvěšen na úřední desce od 29.11.2019 a visel až do dnešního
dne dle zákona. Na rok 2020 se počítá se schodkem ve výši 352,2 tis. Kč. Akce na rok 2019:
Stavební úpravy rybníka „Čuranda“, Oprava komunikace Roseč, oprava hřbitovní zdi, projekt
obecní hostinec. Dále je v rozpočtu splátka bezúročné půjčky JVS ve výši 320 000,-Kč.
To znamená, že celkem příjmy 3677,5 tis. Kč, výdaje jsou 4029,7 tis. Kč, schodek ve výši 352,2
tis. Kč a splátky úvěrů ve výši 320 tis. Kč. Schodek a splátky úvěru budou hrazeny z přebytku
minulých let.
Usnesení č. 3: ZO schvaluje rozpočet na rok 2020 jako schodkový se schodkem ve výši 352,2
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: 6-0-0
Usnesení č. 3 bylo přijato
4. Schválení ceny vodného na rok 2020
Firma Čevak a.s. jako provozovatel vodovodu v obci Roseč předložila návrh kalkulace na vodné
na rok 2020. Počítá se s navýšením ceny z 45,03 Kč s DPH na cenu 47,15 Kč s DPH 15%. Toto
navýšení se týká hlavně zdražení nákupu vody, navýšení mzdových nákladů a některých
provozních nákladů, které se týkají změny zákona o vodovodech a kanalizacích. Zároveň by ale

mělo dojít ke snížení sazby DPH na pitnou vodu na jaře 2020 to by znamenalo konečná ceny
vody 45,10 Kč s DPH 10%.
Usnesení č. 4: ZO schvaluje cenu vodného na rok 2020 ve výši 41,-Kč bez DPH tj.47,15 Kč
s DPH 15%.
Hlasování: 6-0-0
Usnesení č. 4 bylo přijato
5. Schválení ceny stočného a rok 2020
Na základě výpočtu nákladů na kanalizaci a čistírny odp. vod a na základě smlouvy o dotaci se
Státním fondem životního navrhuje starostka navýšení ceny na 11,-Kč/1m3.
Usnesení č. 5: ZO schvaluje cenu stočného na rok 2020 ve výši 11,- Kč za 1m3.
Hlasování: 6-0-0
Usnesení č. 5 bylo přijato
6. Informace o provedení rozpočtového opatření č.8
Starostka informovala o provedení rozpočtového opatření č.8. To je nedílnou součástí zápisu.
Usnesení č. 6: ZO bere na vědomí
7. Rozpočtové opatření č.9
Starostka předložila rozpočtové opatření č.9, které je nedílnou součástí zápisu.
Usnesení č. 7: ZO schvaluje Rozpočtové opatření č.9.
Hlasování: 6-0-0
Usnesení č. 7 bylo přijato
8. Schválení Programu obnovy a rozvoje vesnice Roseč pro období 2020-2024
Starostka obce předložila ZO návrh Programu obnovy a rozvoje vesnice Roseč pro období 20202024. Ten je nedílnou součástí zápisu.
Usnesení č. 8: ZO schvaluje Programu obnovy a rozvoje vesnice Roseč pro období 2020 –
2024.
Hlasování: 6-0-0
Usnesení č. 8 bylo přijato
9. Různé
9.1. V souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb. starostka navrhuje plán inventur. Termín
inventarizace majetku obce Roseč stanovuje od 25.12.2019 do 20.1.2020 a navrhuje
inventarizační komisi ve složení Melichar, Hamerník, Zmrhalová, Beránková.
Usnesení č. 9.1: ZO schvaluje plán inventarizace.
Hlasování: 6-0-0
Usnesení č. 9.1 bylo přijato
9.2. Podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje. Na minulé schůzi
bylo schváleno oprava komunikace ke Březině. Po schůzce s majitelem části této komunikace
panem ------------ vyvstala otázka jestli by nebylo lepší opravit komunikaci za domem čp.42
k čp.8 okolo areálu ZD. Proto starostka oslovila již část majitelů jednotlivých pozemků se
souhlasem s opravou komunikace.
Usnesení č. 9.2: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova na
opravu komunikace Roseč.
Hlasování: 6-0-0
Usnesení č. 9.2 bylo přijato

9.3. Starostka informovala o nutnosti předělání OZV č.1 o poplatku za odpad, která je v odstavci
o osvobození podle vyjádření Ministerstva vnitra diskriminační.
Usnesení č. 9.3.: ZO bere na vědomí
9.4. Starostka informovala, že bude v Roseči probíhat Tříkrálová sbírka. Dnes proběhlo
zapečetění pokladničky a 17.1.2020 proběhne na obecním úřadu v Roseči odpečetění a spočítání
finanční hotovosti.
9.5. Oslovila nás opět Linka bezpečí o finanční dar na její činnost.
9.6. Starostka o dílčím přezkumu hospodaření za rok 2019, který proběhl bez chyb.
Usnesení č. 9.6.: ZO bere na vědomí
10. Diskuse, závěr
Starostka všechny přítomné pozvala na adventní koncert v kostele, který se bude konat v neděli
22.12. od 14,00 hodin a na zpívání koled v kostele 24.12. od 23.00 hodin.
Zasedání obecního zastupitelstva bylo ukončeno v 20.00 hod.
Zápis vyhotoven dne: 23.12.2019
Zapsal: Marta Zmrhalová

Starostka: Miroslava Beránková

Ověřili:

David Prokeš

Miroslav Šachl

