Zápis č. 26 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Roseč
konané 13. 12. 2017 v kanceláři OÚ v 19,00 hod.
Přítomni zastupitelé: Hana Šmejkalová, Marta Zmrhalová, Jan Neshyba, Milena Marhounová,
Ing. Pavla Dvořáková,
Omluven: MVDr. Miloš Heger, Mgr. Zdeněk Melichar
Program: 1. Zahájení, 2. Schválení ceny vodného na rok 2018, 3. Schválení ceny stočného na
rok 2018, 4. Schválení peněžního fondu oprav kanalizace a čistíren, 5. Schválení rozpočtu na rok
2018, 6. Schválení pronájmu obecních rybníků na roky 2018-2020, 7. Výpůjčka obecních prostor
pro Svět fantazie,z.ú., 8. Příkaz k provedení inventarizace majetku obce Roseč, 9. Rozpočtové
opatření č. 10, 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. Starostka Hana Šmejkalová seznámila s programem schůze.
Usnesení č. 1: ZO souhlasí s programem dnešního jednání. Kontrola zápisu č. 25.
Hlasování: 5-0-0
Usnesení č. 1 bylo přijato
2. Schválení ceny vodného na rok 2018
Dle návrhu kalkulace firmy Čevak a.s., provozovatele vodovodu v Roseči je navrženo navýšení
ceny vodného z ceny 43,46 Kč s DPH na cenu 44,02 Kč s DPH. Toto navýšení se týká hlavně
narůstajících nákladů na mzdy a dražší nákup vody.
Usnesení č. 2: ZO schvaluje cenu vodného na rok 2018 ve výši 44,02 Kč s DPH za 1m3.
Hlasování: 5-0-0
Usnesení č. 2 bylo přijato
3. Schválení ceny stočného na rok 2018
Na základě výpočtu nákladů na kanalizaci a čistírny odp. vod a na základě smlouvy o dotaci se
Státním fondem životního prostředí je nutné navýšení ceny na 10,-Kč/1m3. Jedná se hlavně o
inflaci za předešlé roky, kdy se cena stočného neměnila a zároveň zřízení fondu oprav majetku.
Usnesení č. 3: ZO schvaluje cenu stočného na rok 2018 ve výši 10,- Kč za 1m3.
Hlasování: 5-0-0
Usnesení č. 3 bylo přijato
4. Schválení peněžního fondu oprav kanalizace a čistíren
V souvislosti s provozováním splaškové kanalizace na základě zpracovaného Kanalizačního řádu
ve spolupráci s pověřenou osobou panem ----------------------------, je nutné dokončit zákonnou
povinnost a schválit Plán financování a obnovy vodovodu a kanalizace a zároveň v návaznosti na
tento úkon schválit vytvoření Fondu obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury. Toto je
také požadavkem Státního fondu životního prostředí v souvislosti s přidělením dotace na akci
„Kanalizace a ČOV pro část obce Roseč, lokalita pod Trachtou“.
Plán financování a obnovy vodovodu a kanalizace je vytvořen na základě vyhlášky č. 428/2001
Sb. jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 274/2001 Sb. zákon o vodovodech a kanalizacích.
Fond obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury je nutné zřídit s ohledem na tvorbu
rezerv finančních prostředků pro předmětný účel a pro zřízení bude vytvořen podúčet
k základnímu běžnému účtu. Počátkem roku 2018 bude vložena na účet 100 000,-Kč jako
jednorázová částka a dále bude zasílán vždy zisk ze stočného ve výši 20.000,- Kč. Zásady tvorby
a použití fondu obnovy vodovodu a kanalizací čerpání finančních prostředků jsou součástí
zápisu.

Usnesení č. 4: ZO schvaluje zřízení Fondu obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury
Obce Roseč.

Hlasování: 5-0-0

Usnesení č. 4 bylo přijato

5. Schválení rozpočtu na rok 2018
Návrh rozpočtu na rok 2018 byl vyvěšen na úřední desce od 23.11.2016 a visel nejméně 15 dnů.
Na rok 2018 se počítá se schodkem ve výši 1599,8 tis. Kč. Akce na rok 2018: Stavební úpravy
rybníka „Čuranda“, Projekt na rekonstrukci obecního hostince, Stavební úpravy –odvlhčení
budovy obecního úřadu čp.46, Investice na farní stodole-komín a okna,. Dále je v rozpočtu
splátka bezúročné půjčky JVS ve výši 320 000,-Kč.
To znamená, že celkem příjmy 3126,4 tis. Kč, výdaje jsou 4726,2 tis. Kč, schodek ve výši 1599,8
tis. Kč a splátky úvěrů ve výši 320 tis. Kč. Schodek a splátky úvěru budou hrazeny z přebytku
minulých let. Miroslava Beránková navrhuje na základě usnesení č. 4 Pozměňovací návrh č.1 Tvorba fondu obnovy a rozvoje 120 tis.Kč, Pozměňovací návrh č.2 – Odvod peněžních
prostředků do fondu obnovy a rozvoje 120 tis.Kč.
Usnesení č. 2: OZ schvaluje rozpočet na rok 2018 jako schodkový se schodkem ve výši
1599,8 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 pronájmu obecních rybníků na roky 2018-2020
Byly zaslány dvě nabídky na pronájem. Pan ---------------------- z Roseče za cenu 1 000,-Kč/za
rok a pan ------------------------- z J. Hradce za cenu 4 711,-Kč/rok. Starostka navrhuje pronajmout
rybníky panu -----------------------------. Již v minulosti bylo potřeba rychlého zásahu při
přívalovém dešti a rychlý zásah může splnit hlavně místní občan. Jedná se o pronájem obecních
rybníků, které jsou pro obec důležité jako požární nádrže.
Usnesení č. 6: ZO schvaluje pronájem obecních rybníků na období 2018-2020 panu ---------------------------------- za cenu 1 000,-Kč/rok.
Hlasování: 5-0-0
Usnesení č. 6 bylo přijato
7. Výpůjčka obecních prostor pro Svět Fantazie,z.ú.
Starostka informovala o žádosti organizace „Svět Fantazie“ z.ú., která požádala obec Roseč o
prodloužení smlouvy na výpůjčku užívání prostor místnosti v domě čp.46 - mateřské centrum a
sál kulturního domu. Na to je sepsána smlouva o výpůjčce a to na dobu do konce roku 2017. Byl
vyvěšen záměr o výpůjčce na dobu delší.
Usnesení č. 7: OZ schválilo smlouvu o výpůjčce s organizací „Svět Fantazie z.ú.“ na rok
2018.
Hlasování: 5-0-0
Usnesení č. 7 bylo přijato
8. Provedení inventarizace majetku obce Roseč k 31.12.2017
Členové inventurní komise budou -----------------------------------------------------. Inventury budou
provedeny v době od 25. 12. 2017 do 15. 1. 2018.

Usnesení č. 8: ZO schvaluje plán inventur a bere na vědomí členy inventurní komise.
Hlasování: 5-0-0
Usnesení č. 8 bylo přijato
9. Rozpočtové opatření č. 10
Účetní obce seznámila obecní zastupitelstvo s rozpočtovými změnami č. 10, které jsou nedílnou
součástí zápisu.
Usnesení č. 9: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 10.
Hlasování: 5-0-0
Usnesení č. 9 bylo přijato
10.Různé
10.1. Starostka informovala o poskytnutí dotace Mikroregionu Jindřichohradecka za konání
školení v rámci dotace POV Jihočeského kraje. Na rok 2018 bylo požádáno Mikroregionem
Jindřichohradecka z programu POV Jihočeského kraje o 5ks pivních setů.
Usnesení č. 10.1: ZO schvaluje dotaci Mikroregionu Jindřichohradecka ve výši 2334,-Kč.
Dále souhlasí s požádáním o dotaci z POV Jihočeského kraje na pivní sety.
Hlasování: 5-0-0
Usnesení č. 10. 1. bylo přijato
10.2. Starostka informovala zakončených pracích na rekonstrukci veřejného osvětlení
Usnesení č. 10.2: ZO bere na vědomí.
10.3. Starostka informovala o žádosti na věcné břemeno na prostor před domem čp.--- pana --------------------. Kamenné odseky hradil pan ----------------------------.
Usnesení č. 10. 3.: ZO neschvaluje věcné břemeno před domem čp. -- pro pana -------------------------Hlasování: 5-0-0
Usnesení č. 10. 3. bylo přijato
10.4. Starostka informovala zadání výroby vrat na farní stodolu směr k Hamerníkům.
Usnesení č. 10. 4.: ZO bere na vědomí
10.5. Na základě ukončení smlouvy s paní ---------------------------- na pronájem obecního
hostince jsme podali inzerát v Jindřichohradeckém deníku na pronájem obecního hostince. Zatím
není žádný zájemce.
Usnesení č. 10. 5.: ZO bere na vědomí
10.6. Bylo projednáno podání žádosti o dotaci z programu POV Jihočeského kraje na opravu
cesty k Sýkoře.
Usnesení č. 10.6.: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z programu POV Jihočeského kraje
na opravu cesty k Sýkoře.
Hlasování: 5-0-0
Usnesení č. 10. 6. bylo přijato
Zasedání obecního zastupitelstva bylo ukončeno v 21,00 hod.
Zápis vyhotoven dne: 13. 12. 2017
Zapsala: Miroslava Beránková
Starostka: Hana Šmejkalová

Ověřili:

Jan Neshyba

Ing. Pavla Dvořáková

