Zápis
z ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Roseč
Datum konání:
Místo konání:
Začátek:
Zasedání řídil:
Přítomni:
Omluveni:
Neomluveni:
Zapisovatel:
Ověřovatelé zápisu:
Způsob hlasování:

31.10.2018
Mateřské centrum v budově obecního úřadu v Roseči
19,00 hodin
Dosavadní starostka paní Hana Šmejkalová
Po zvolení starostky řídila zasedání starostka Miroslava Beránková
Miroslava Beránková, Jaroslav Hamerník, MVDr. Miloš Heger, Mgr.
Zdeněk Melichar, David Prokeš, Miroslav Šachl, Marta Zmrhalová
Petra Rešlová
MVDr. Miloš Heger, David Prokeš
pro návrh hlasovalo členů ZO
proti návrhu hlasovalo členů ZO
zdrželo se hlasování členů ZO.

Jednání zahájila dosavadní starostka Hana Šmejkalová
Zahájila schůzi slovy :
„ Zahajuji ustavující zasedání zastupitelstva Obce Roseč, které vzniklo ve volbách 5. a 6. 10 2018.
Protože jsem dosavadní starostkou obce Roseč, ujímám se vedení schůze.“
Předsedající schůze konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby bylo v souladu s § 91
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování
(lhůta uplynula dne 19. 10. 2018, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Roseč zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně
7 dní, a to od 22.10. do 31.10. 2018. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatovala,
že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
1. Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke
složení slibu.
Před složením slibu předsedající upozornila přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo
složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění). Složení slibu proběhlo tak, že
předsedající přečetla slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice.
Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Roseč a
jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzvala přítomné členy
zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č.
1) Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
2. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu MVDr. Miloše Hegera a Davida Prokeše a zapisovatelem
Petru Rešlovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dala předsedající
možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Roseč určuje ověřovateli zápisu MVDr. Miloš Heger a
David Prokeš a zapisovatelem Petru Rešlovou.
Výsledek hlasování : 6 – 0 – 1
Usnesení č. 2. bylo schváleno.

3. Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu byl vznesen
návrh Miroslavou Beránkovou na doplnění bodu schválení rozpočtového opatření č.8. Před
hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Předsedající dala hlasovat o
návrhu programu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Roseč schvaluje program jednání včetně jeho doplnění o
rozpočtové opatření č. 8.
Výsledek hlasování : 7 – 0 – 0
Usnesení č. 3. bylo schváleno.
4. Volba starosty a místostarosty
4.1. Určení počtu místostarostů:
Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo volilo jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly vzneseny,
proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Roseč schválilo zvolení jednoho místostarostu.
Výsledek hlasování : 7 – 0 – 0
Usnesení č. 4.1. bylo schváleno.
4.2. Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:
Předsedající dále navrhla, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako neuvolněná ve smyslu § 71
zákona o obcích. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Pavla Dvořáková navrhla, že by starosta měl být uvolněný.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Roseč v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích
určuje, že pro výkon funkce starosty obce nebude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Výsledek hlasování : 7 – 0 – 0
Usnesení č. 4.2. bylo schváleno.
4.3. Určení způsobu volby starosty a místostarosty:
Předsedající konstatovala, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty
veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. Předsedající vyzvala členy
zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Nebyl podán jiný návrh.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Roseč schvaluje způsob volby starosty a místostarosty
postupem uvedeným předsedajícím tj. veřejnou volbou. Předsedající dále upozornila, že nejdříve
bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení žádného kandidáta bude
přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v
jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování
pokračováno.
Výsledek hlasování : 7 – 0 – 0
Usnesení č. 4.3. bylo schváleno.
4.4. Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány
následující návrhy: Člen zastupitelstva Mgr. Zdeněk Melichar navrhl zvolit do funkce starosty
Miroslavu Beránkovou. Ta se vyjádřila, že je připravena přijmout tuto funkci a uvedla že aby nedošlo
ke střetu zájmů, ukončuje pracovní poměr k 31.10.2018 s obcí Roseč. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit ještě nějaké stanovisko. Ostatní zastupitelé s tím
rovněž souhlasili.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Roseč volí starostku Miroslavu Beránkovou.
Výsledek hlasování : 6 – 0 – 1
Usnesení č. 4.4. bylo schváleno.
4.5. Po zvolení starostkou se v řízení ustavujícího zasedání ujala Miroslava Beránková.
4.6. Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány
následující návrhy: Starostka Miroslava Beránková navrhla zvolit do funkce místostarosty Zdeňka
Melichara. Před hlasováním byla dána ještě možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Ostatní zastupitelé s tím rovněž souhlasili.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Roseč volí místostarostu Mgr. Zdeňka Melichara.
Výsledek hlasování : 6 – 0 – 1
Usnesení č. 4.6. bylo schváleno.
5. Zřízení finančního, kontrolního a kulturního výboru
5.1. Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:
Předsedající úvodem tohoto bodu informovala o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 117
odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího
zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů
výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí
mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva
i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích).
Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního
úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o
obcích). Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor, kontrolní výbor a kulturní
výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Roseč zřizuje finanční výbor, kontrolní výbor a kulturní
výbor. Všechny výbory budou tříčlenné.
Výsledek hlasování : 7 – 0 – 0
Usnesení č. 5.1. bylo schváleno.
5.2. Volba předsedy finančního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru.
Byly podány následující návrhy: Starostka Miroslava Beránková navrhla zvolit Jaroslava Hamerníka.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Roseč volí předsedou finančního výboru Jaroslava
Hamerníka.
Výsledek hlasování : 6 – 0 – 1 Usnesení č. 5.2. bylo schváleno.
5.3. Volba předsedy kontrolního výboru
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru.
Byly podány následující návrhy: Starostka Miroslava Beránková navrhla zvolit MVDr. Miloše Hegera.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Roseč volí předsedou kontrolního výboru MVDr. Miloše
Hegera.
Výsledek hlasování : 6 – 0 – 1
Usnesení č. 5.3. bylo schváleno.
5.4. Volba předsedy kulturního výboru
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kulturního výboru.
Byly podány následující návrhy: Starostka Miroslava Beránková navrhla zvolit Martu Zmrhalovou.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Roseč volí předsedou kulturního výboru Martu
Zmrhalovou.
Výsledek hlasování : 6– 0 – 1
Usnesení č. 5.4. bylo schváleno.
5.5. Volba členů finančního výboru
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci členů finančního výboru. Byly
podány následující návrhy: Starostka Miroslava Beránková navrhla zvolit Miroslava Šachla a Ing.
Pavlu Dvořákovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Připomínky nebyly vzneseny.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Roseč volí členy finančního výboru Miroslava Šachla a Ing.
Pavlu Dvořákovou.
Výsledek hlasování : 6 – 0 – 1
Usnesení č. 5.5. bylo schváleno.
5.6. Volba členů kontrolního výboru
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci členů kontrolního výboru. Byly
podány následující návrhy: Starostka Miroslava Beránková navrhla zvolit Davida Prokeše a Hanu
Šmejkalovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Jiné návrhy nebyly.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Roseč volí členy kontrolního výboru Davida Prokeše a
Hanu Šmejkalovou.
Výsledek hlasování : 6 – 0 – 1
Usnesení č. 5.5. bylo schváleno.
5.7. Volba členů kulturního výboru
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci členů kulturního výboru. Byly
podány následující návrhy: Starostka Miroslava Beránková navrhla zvolit Milenu Marhounovou a
Lenku Bartošovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Roseč volí členy kulturního výboru Milenu Marhounovou a
Lenku Bartošovou.
Výsledek hlasování : 7 – 0 – 0
Usnesení č. 5.7. bylo schváleno.
6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Předsedající navrhla, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o obcích a
nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění,
poskytována měsíční odměna ode dne 1.11.2018 Předsedající navrhla též měsíční odměnu za výkon
funkce starosty a místostarosty (§ 77 odst. 2 zákona o obcích). Před hlasováním nebyly členy
zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Roseč v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce, odměnu za
výkon funkce starosty a místostarosty a odměnu za výkon předsedy a člena finančního a
kontrolního výboru. Odměna bude poskytována od 1.11.2018 a v případě náhradníka ode dne
prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
Jméno
Funkce
Odměna za funkci Odměna za funkci ve Odměna celkem
v ZO
výboru
Kč
Kč
Kč
Miroslava Beránková Starosta
18 000
0
18 000
Mgr.
Zdeněk Místostarosta
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0
8 000
Melichar
MVDr.Miloš Heger Člen OZ a
800
0
800
předseda KV
David Prokeš
Člen OZ člen
800
0
800
KV
Člen OZ, člen
Miroslav Šachl
800
0
800
FV

Jaroslav Hamerník

Člen
OZ
Předseda FV

800

0

800

Marta Zmrhalová

Člen
OZ
a
předseda Kult. V

800

0

800

Výsledek hlasování : 7 – 0 – 0

Usnesení č. 4. bylo schváleno.

7. Diskuse
Rozpočtové opatření č. 8
Miroslava Beránková předložila návrh rozpočtového opatření č.8. Jedná se o navýšení výdajů na
pořízení kalendářů na příští rok, dále se jedná o navýšení odměn – odchodné a výdaje na komunální
volby. Toto rozpočtové opatření je nedílnou součástí zápisu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Roseč schvaluje rozpočtové opatření č. 8.
Výsledek hlasování : 7 – 0 – 0
Usnesení č. 7. bylo schváleno.
8. Různé
-Starostka Miroslava Beránková poděkovala Haně Šmejkalové za nelehkou úlohu po dva roky, dále
poděkovala předešlému zastupitelstvu za vykonanou práci, které nebylo málo. Konstatovala, že se
povedla úspěšně dodělat a zkolaudovat kanalizace a ČOV pod Trachtou na kterou získala obec dotace
z SFŽP. Dále se zrekonstruovala požární nádrž u roubenky, která byla pořízena z 80% z dotace
z ministerstva zemědělství, zrekonstruoval se chodník okolo rybníku Dolán, zabudovala se
elektroosmóza v bytě na jeho odvlhčení, vybudovala se prodejna v části obecního hostince, nová
elektroinstalace v obecním hostinci, prodloužení veřejného osvětlení, rekonstrukce veřejného rozhlasu,
buduje se stání pro hasičské auto, které se povedlo pořídit díky dotacím z Jihočeského kraje a
Ministerstva vnitra, nakoupilo se vybavení pro hasiče – elektrocentrála, plovoucí čerpadlo, žebřík,
savice. Povedlo se zrekonstruovat farní stodolu, za kterou jsme v letošním roce dostali ocenění zlaté
cihly. V tomto roce se zrekonstruovali cyklostezku k Sýkoře na kterou jsme získali dotaci ve výši
230 000,-Kč.
-Starostka dále informovala co čeká nové zastupitelstvo. Chtěla by navázat na rozdělanou práci, která
spočívá v podání žádosti o dotaci na rybník u Kadleců, dále rekonstrukce obecního hostince – výměna
střešní krytiny s novou fasádou, oprava ČOV Občiny jednoho pole. S tím je spojené také navázání na
nový rybník u ČOV Občiny, který byl již v plánu. Rekonstrukce veřejného osvětlení a přípravy na
rekonstrukci budovy čp.46 jsou akce které by se měli pomalu také připravovat.
-Dále starostka informovala o přípravě rozpočtu na příští rok a navrhla příští rok požádat z programu
POV o dotaci na výměnu střešní krytiny na obecním hostinci.
-Starostka informovala o přípravách na předvánoční akce: 2.12. proběhne rozsvícení vánočního stromu
u OÚ, 5.12.proběhne jako každý rok mikulášská nadílka, 23.12. se uskuteční adventní koncert a
24.12.bude štědrovečerní zpívání obě akce budou v kostele sv. Šimona a Judy v Roseči.

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 20,15 hod.
Zapsala :

Petra Rešlová

Ověřili :

MVDr. Miloš Heger
David Prokeš

Starostka: Miroslava Beránková

