Zápis č. 2 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Roseč
konané 14. 11. 2018 v kanceláři OÚ v 19,00 hod.
Přítomni zastupitelé: Miroslava Beránková, Mgr. Zdeněk Melichar, Jaroslav Hamerník, MVDr.
Miloš Heger, David Prokeš, Miroslav Šachl, Marta Zmrhalová
Omluven:
Program: 1. Zahájení, kontrola zápisu 2. Projednání a schválení víceprací na akci „Garážové
stání pro hasičské auto“, 3. Pověření starostky s prováděním rozpočtových opatření, 4. Schválení
Programu obnovy a rozvoje vesnice Roseč pro období 2019 - 2022, 5. Příprava rozpočtu na rok
2019, 6. Schválení žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova, 7. Rozpočtové opatření č. 9, 8.
Různé, 9. Diskuse, závěr
Způsob hlasování: pro návrh hlasovalo členů OZ – proti návrhu hlasovalo členů OZ – zdrželo se hlasování členů OZ

Průběh schůze:
1. Starostka Miroslava Beránková seznámila s programem schůze. Navrhla jako ověřovatele
zápisu MVDr. Miloše Hegera a Davida Prokeše.
Usnesení č. 1: ZO souhlasí s programem dnešního jednání. Kontrola zápisu z ustavujícího
zasedání.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 1 bylo přijato
2. Projednání a schválení víceprací na akci „Garážové stání pro hasičské auto“
Starostka informovala o vícepracích na „Garážovém stání pro hasičské auto“. Jednalo se zejména
v pracích, které jsou z důvodu změn v projektu. Vybourání zdi a vyzdění nové, vybourání dveří
do garáže, umyvadlo, změna v obvodu místo cetrisových desek je obvodový plášť z hoblovaných
prken, vytvoření atiky, podezdívka po celém obvodu garáže. Toto je hlavně z důvodu stanoviska
CHKO Třeboňsko. Dále nebyl v cenové nabídce vjezd. Vícepráce jsou ve výši 88 234,-Kč. Nyní
už jsou zednické práce dokončené. Zbývá dodělat elektřina, zavěšení vrat a vodovodní šachtu.
Usnesení č. 2: ZO schvaluje vícepráce na akci „Garážové stání pro hasičské auto“ ve výši
88 234,- Kč.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 2 bylo přijato
3. Pověření starostky s prováděním rozpočtových opatření
Starostka informoval o potřebě s prováděním rozpočtových opatření během roku i když by se
nesešlo obecní zastupitelstvo. A proto navrhuje pověřit jí na provádění rozpočtových opatření a
to v příjmech a financování bez omezení a ve výdajích do 100 tis. na jednotlivých paragrafech.
Usnesení č. 3: ZO pověřuje starostku obce Roseč s prováděním rozpočtových opatření a to
v příjmech a financování bez omezení a ve výdajích do 100 tis. na jednotlivých paragrafech.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 3 bylo přijato
4. Schválení Programu obnovy a rozvoje vesnice Roseč pro období 2019 – 2022
Starostka obce předložila ZO návrh Programu obnovy a rozvoje vesnice Roseč pro období 20192022. Ten je nedílnou součástí zápisu.
Usnesení č. 4: ZO schvaluje Programu obnovy a rozvoje vesnice Roseč pro období 2019 –
2022.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 4 bylo přijato

5. Příprava rozpočtu na rok 2019
Starostka informovala o přibližné výši příjmů a výdajů, které budou v rozpočtu v příštím roce.
Zastupitelstvo projednalo případné projekty a žádosti o dotace v příštím roce, které se promítnou
do rozpočtu: čistírna Občiny, rybník u Kadleců, nákup kontejneru ke hřbitovu, střecha na
hospodě č. p. 52, projekt na veřejné osvětlení.
Usnesení č.5: Zastupitelstvo obce bere na vědomí
6. Schválení žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova
Zastupitelstvo hlasovalo o podání žádosti na Stavební úpravy kulturního domu Roseč.
Usnesení č. 6: ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova na akci
„Stavební úpravy kulturního domu Roseč“ – 1. etapa.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 6 bylo přijato
7. Rozpočtové opatření č. 9
Účetní obce seznámila s rozpočtovým opatřením č. 7, které jsou nedílnou součástí zápisu,
zároveň bude vyvěšené na stránkách obce Roseč dle zákona. Jedná se zejména o navýšení výdajů
na garážové stání pro hasičské auto a to ve výši 120 000,-Kč a snížení nákladů z projektů, které
se neuskutečnily.
Usnesení č. 7: ZO schvaluje rozpočtové opatření č.9
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 7 bylo přijato
8. Různé
8.1. Starostka informovala o vybudování vodovodní přípojky ke garážovému stání. To zhotoví
firma Stavitelství Jiří Hándl.
Usnesení č .8.1.: ZO bere na vědomí
8.2. Starostka informovala o nabídce nechat udělat z našich fotografií dětské omalovánky a
pexesa.
Usnesení č. 8.2.:ZO souhlasí s výrobou poznávacích omalovánek.
Hlasování 0-7-0
Usnesení č. 8.2. nebylo přijato
8.3. Starostka informovala o žádosti pana __________a paní__________________ na pronájem
veřejného prostranství. Byla navržena částka pro oba pronajímatele stejně: 2500,-.
Usnesení č. 8.3: ZO souhlasí s pronájmem veřejného prostranství pro
pana________________a paní _________________každému za cenu 2500,- Kč.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 8.3 bylo přijato
8.4. Starostka informovala o vyhlášení celostátní sbírky pro nejzadluženější obec v republice
Prameny. Zastupitelstvo zatím vyčká do příští schůze. Starostka zjistí bližší informace.
8.5. Starostka informovala o možném zdražování vodného a stočného na příští rok.

9. Diskuse, závěr
Pan Heger navrhl, že by mohla být do dveří kostela instalována mříž a přes léto by zůstali dveře
otevřené.
Zasedání obecního zastupitelstva bylo ukončeno v 21.00 hod.
Zápis vyhotoven dne: 14. 11. 2018
Zapsala: Petra Rešlová
Starostka: Miroslava Beránková

Ověřili:

MVDr. Miloš Heger

David Prokeš

