Zápis č. 11 ze zasedání Zastupitelstva obce Roseč
konané 22.1. 2020 v kanceláři OÚ v 19,00 hod.
Přítomni zastupitelé: Miroslava Beránková, Mgr. Zdeněk Melichar, Jaroslav Hamerník, David
Prokeš, Miroslav Šachl, Marta Zmrhalová, MVDr. Miloš Heger
Omluven:
Program: 1. Zahájení, Schválení programu schůze, 2. Kontrola zápisu z minulé schůze, 3.
Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2020 o odpadech, 4. Schválení inventarizace za rok
2019, 5. Projednání případného kácení lip u hřbitova, 6. Různé, 7. Diskuse, závěr
Způsob hlasování: pro návrh hlasovalo členů OZ – proti návrhu hlasovalo členů OZ – zdrželo se hlasování členů OZ

Průběh schůze:
1. Zahájení, Schválení programu schůze
Starostka Miroslava Beránková zahájila schůzi a seznámila s programem schůze. Navrhuje jako
ověřovatele zápisu pana MVDr. Miloše Hegera a Jaroslava Hamerníka.
Usnesení č. 1: ZO schvaluje program dnešního jednání a ověřovatele zápisu MVDr. Miloše
Hegera a Jaroslava Hamerníka.
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 18.12. 2019.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 2. bylo přijato
3. Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2020 o poplatku za odpady
Dle právního rozboru Ministerstva vnitra k OZV obce Roseč č.12019 o místním poplatku za
odpad, je v článku 6 – osvobození a úlevy diskriminační odst.2 písmeno c) kde jsou osvobozeny
fyzické osoby podnikající a zároveň smluvně připojeny systému odpadů. Proto starostka navrhla
upravit tento odstavec dle návrhu Ministerstva vnitra, úplně vypustit písmeno c).
Usnesení č. 3: ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.1/2020 o poplatku o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů dle návrhu.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 3 bylo přijato
4. Schválení inventarizace za rok 2019
Zastupitelstvo projednalo inventarizaci majetku za rok 2019 a souhlasí se zápisem inventurní
komise.
Usnesení č. 4: ZO schvaluje inventarizaci k 31.12.2019
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 4 bylo přijato
5. Projednání případného kácení lip u hřbitova
Starostka informovala o jednání s CHKO Třeboňsko o případném pokácení lip u kostela. CHKO
Třeboňsko navrhlo prořezání na jejich náklady a případně vysázet stromy nové a až budou mírně
vzrostlé, tak pokácet staré. Starostka požádala o prořez lip. Po schůzce s odborníkem na prořez
bylo doporučeno tyto stromy buď prořezat, ale počítat, že se v nejbližších letech nesmí pokácet
(zhruba 5 let), nebo pokácet a hned vysázet nové. Nevysazovat nové stromy dříve, a to z důvodu

horší manipulace s kácením těch starých lip. Zastupitelé se shodli, že v rámci bezpečnosti by bylo
lepší lípy pokácet a hned vysázet nové stromy.
Usnesení č. 5: ZO schvaluje pokácení 3 kusů lip v prostoru mezi hřbitovem a kostelem sv.
Šimona a Judy.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 5 bylo přijato
6. Různé
6.1.Starostka informovala o cenové nabídce na projekt na úpravu Obecního hostince. Obecní
zastupitelstvo navrhuje oslovit ještě aspoň dva projektanty o cenovou nabídku na projekt.
Usnesení č. 6.1: ZO schvaluje zadat výběrové řízení na projekt na úpravu obecního hostince
čp. 52 a pověřuje starostku dalším jednáním.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 6.1. bylo přijato
6.2.Starostka informovala o navýšení cen za odvoz tříděného odpadu. Jedná se o zpoplatnění
likvidace papíru a to 500,-Kč za 1 t.
Usnesení č.6.2: ZO bere na vědomí
6.3. Starostka informovala o brigádě SDH Roseč u bývalé vodárny.
6.4. Starostka informovala o Tříkrálové sbírce, kterou zajistila v Roseči paní --------------------s dětmi 5.1.2020. 17.1.2020 proběhlo na obecním úřadu v Roseči odpečetění a spočítání finanční
hotovosti. V obci Roseč se vybralo 6 448,-Kč.
6.5.Starostka informovala o možnosti pro zastupitele účastnit se kurzu pro Úspěšného zastupitele.
7. Diskuse, závěr
Starostka všechny přítomné pozvala na masopustní průvod 8.2.2020 od 13 hodin.
Zasedání obecního zastupitelstva bylo ukončeno v 20.10 hod.
Zápis vyhotoven dne: 27.1.2020
Zapsal: Marta Zmrhalová

Starostka: Miroslava Beránková

Ověřili:

MVDr. Miloš Heger

Jaroslav Hamerník

