Zápis č. 13 ze zasedání Zastupitelstva obce Roseč
konané 6. 5. 2019 v kanceláři OÚ v 19,00 hod.
Přítomni zastupitelé: Miroslava Beránková, Mgr. Zdeněk Melichar, Jaroslav Hamerník, David
Prokeš, Marta Zmrhalová, Miroslav Šachl, MVDr. Miloš Heger
Omluven:
Program: 1. Zahájení, schválení programu schůze, 2. Kontrola zápisu z minulé schůze, 3.
Schválení Závěrečného účtu Obce Roseč za rok 2019, 4. Schválení Účetní závěrky Obce Roseč
za rok 2019, 5. Informace o provedení Rozpočtového opatření č. 1, 6. Rozpočtové opatření č. 2,
7.Převod kostela a budovy fary do majetku obce, 8. Převedení Fondu oprav vodohospodářského
majetku do Fio banky, 9. Projednání žádosti Diakonie Broumov o finanční dar, 10. Projednání
žádosti Linky bezpečí o finanční dar, 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,
Starostka Miroslava Beránková zahájila schůzi a seznámila s programem schůze. Navrhuje jako
ověřovatele zápisu pana Miloše Hegera a Martu Zmrhalovou.
Usnesení č. 1: ZO schvaluje program dnešního jednání a ověřovatele zápisu Miloše Hegera
a Martu Zmrhalovou.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 1 bylo přijato
2. Kontrola zápisu z minulé schůze
Starostka Miroslava Beránková přečetla zápis z minulého jednání.
Usnesení č. 2.: ZO souhlasí s formou zápisu ze dne 4.3.2020
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 2. bylo přijato
3. Schválení závěrečného účtu obce Roseč za rok 2019
Starostka obce předložila návrh závěrečného účtu, zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
za rok 2019, rozvahu k 31. 12. 2019 a Fin 2-12 plnění rozpočtu k 31. 12. 2019. Zároveň
informovala o vyvěšení Návrhu závěrečného účtu po dobu 15 - ti dnů na úřední desce. Obecní
zastupitelstvo nemá námitky a připomínky.
Usnesení č. 3: OZ souhlasí s celoročním hospodařením obce Roseč a schvaluje závěrečný
účet obce Roseč za rok 2019 a to bez výhrad.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 3 bylo přijato
4. Schválení účetní závěrky obce Roseč za rok 2019
Starostka obce předložila ke schválení účetní závěrky sestavy k 31. 12. 2019 a to Rozvahu, Fin 212 plnění rozpočtu, Výkaz zisku a ztrát, Přílohu, dále Zprávu z přezkumu hospodaření za rok
2019, Zprávu inventarizační komise a Zprávu finančních kontrol za rok 2019. Obecní
zastupitelstvo zjistilo, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu
účetnictví a finanční situaci účetní jednotky. Výsledek hospodaření za rok 2019 ve výši
619 250,33 Kč bude zaúčtován ke dni schválení MD 431/D 432.
Usnesení č. 4: OZ schvaluje účetní závěrku obce Roseč za rok 2019.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 4 bylo přijato

5. Informace o provedení rozpočtového opatření č. 1
Starostka obce seznámila obecní zastupitelstvo s provedenými rozpočtovými opatřeními č. 1,
které jsou nedílnou součástí zápisu.
Usnesení č. 5: OZ bere na vědomí provedení Rozpočtového opatření č. 1
6. Rozpočtové opatření č. 2
Účetní obce seznámila zastupitele s nutností provedení Rozpočtového opatření č. 2. Jedná se o
celkové navýšení v příjmech o 26 800,- Kč u daňových příjmů a u poplatku z pobytu a ve
výdajích o 221 900,- Kč. Ve výdajích se jedná o navýšení výdajů na projekt na rekonstrukci
hostince, výdajů na výměnu střešní krytiny na kolně u Obecního úřadu a platba Daně z příjmů.
Usnesení č. 6: OZ schvaluje Rozpočtové opatření č. 2
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 6 bylo přijato
7. Převod kostela a budovy fary do majetku obce
Na základě minulého projednání na zastupitelstvu obce starostka podala žádost o převod budovy
kostela a budovy fary do majetku obce. Na základě této žádosti proběhla schůzka 29.4.2020 zde
v Roseči s prohlídkou kostela a budovy fary. Zúčastnili se jí Generální vikář _____________
z českobudějovického biskupství, Probošt Jindřichohradecké farnosti ______________,
_______________ vikariátní stavební technička JH a za obec Roseč Zdeněk Melichar a
Miroslava Beránková. Jednalo se o informativní schůzku s obhlídkou nemovitostí. Biskupství
českobudějovické by rádo předalo kostel do majetku obce o převodu budovy fary zatím uvažuje.
Starostka znovu konstatovala, že při případném převodu tohoto majetku do vlastnictví obce to
bude velká finanční zátěž pro obec, ale samozřejmě je pro důstojné zachování tohoto majetku.
Usnesení č. 7: ZO bere na vědomí informace k převodu kostela a budovy fary do majetku
obce.
8. Převod Fondu oprav vodohospodářského majetku do Fio banky
Starostka informovala o možném převodu finančních prostředků Fondu oprav
vodohospodářského majetku ze Wardviertler Sparkasse do Fio banky. Je to z důvodu bankovních
poplatků.
Usnesení č. 8.: OZ souhlasí s převodem Fondu oprav vodohospodářského majetku do Fio
banky
Hlasování: 0-6-1
Usnesení č. 8 nebylo přijato
9. Projednání žádosti Diakonie Broumov o finanční dar
Starostka navrhuje, v rámci dlouhodobé dobré spolupráce, poskytnout Diakonii Broumov
finanční dar ve výši 3 000,- Kč.
Usnesení č. 9.: OZ schvaluje poskytnutí finančního daru Diakonii Broumov ve výši 3 000,Kč
Hlasování: 6-0-1
Usnesení č. 9 bylo přijato
10. Projednání žádosti Linky bezpečí o finanční dar
Starostka informovala o žádosti Linky bezpečí o finanční dar.
Usnesení č. 10: OZ souhlasí s finančním darem pro Linku bezpečí
Hlasování: 0-7-0
Usnesení č. 10 nebylo přijato

11. Různé
11.1. Starostka informovala o opravě střechy na kolně u Obecního úřadu, která by měla stát
85 000,- Kč.
11.2. Starostka informovala o cenách tříděného odpadu a o ceně za zpracování výkazu pro EKOKOM.
11.3. Starostka informovala o pravděpodobném snížení daňových příjmů za rok 2020 a to až o
10%.
11.4. Starostka informovala o současném stavu projektu na opravu hostince.
11.5. Starostka informovala o probíhající opravě cesty k ZD Ratiboř.
11.6. Starostka informovala o přijatých finančních darech na boj s koronavirem od místních
občanů a poděkovala děvčatům, které šili roušky pro místní obyvatele, pro nemocnici i domov
seniorů v J.H., jmenovitě: ________________________. Zároveň navrhuje tyto děvčata odměnit
finančním darem.
12. Diskuse, závěr
Zasedání obecního zastupitelstva bylo ukončeno v 20.35 hod.
Zápis vyhotoven dne: 13.5.2020
Zapsala: Petra Rešlová
Starostka: Miroslava Beránková

Ověřili: MVDr Miloš Heger

Marta Zmrhalová

