Zápis č. 12 ze zasedání Zastupitelstva obce Roseč
konané 4.3. 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.
Projednání provozování obecního vodovodu v příštích letech, 4. Schválení darovací smlouvy
s Mikroregionem Jindřichohradecko, 5. Schválení Řádu veřejného pohřebiště obce Roseč, 6.
Výběr zhotovitele projektu Obecního domu Roseč čp.52, 7. Informace o přípravě Programového
období MAS Česká Kanada 2021-2027, 8. Informace o zrušení rozhodnutí pokácení lip u
hřbitova, 9. Informace o případném převodu kostela sv. Šimona a Judy do majetku obce, 10.
Různé, 11. 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 Davida Prokeše a Miroslava Šachla.
Usnesení č. 1: ZO schvaluje program dnešního jednání a ověřovatele zápisu Davida Prokeše
a Miroslava Šachla.
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 22.1.2020.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 2. bylo přijato
3. Projednání provozování obecního vodovodu v příštích letech
K 31.12. letošního roku končí smlouva s firmou Čevak a.s. na provozování obecního vodovodu.
Tato smlouva byla uzavřena mezi obcemi Ratiboř a Roseč a firmou Čevak a.s. a neřeší další
kroky jak majetek dále provozovat. S ohledem na platnou legislativu: Zákon č. 128/2000 Sb. o
obcích, Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích a Zákon č. 134/2016 o zadávání
veřejných zakázek, se nabízejí možnosti:
1. smlouvu prodloužit dodatkem ke smlouvě na dobu určitou,
2. prodloužit na 2 roky s opčním pravidlem tzn. pokud ani obec ani provozovatel neprojeví
do určité doby před ukončením smlouvy vůli ji neprodlužovat, smlouva se automaticky
prodlužuje,
3. novou smlouvu vysoutěžit,
4. provozování vodovodu samostatně.
Dle §178 zákona o veřejných zakázkách u tzv. koncesí malého rozsahu (do 20mil. Kč) nemusí
zadavatel vyhlašovat zadávací řízení.
Starostka navrhuje schválení vyvěšení záměru na nájem veřejného vodovodu v obci Roseč.
Usnesení č. 3: ZO souhlasí s vyvěšením záměru na nájem veřejného vodovodu v obci Roseč.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 3 bylo přijato

4. Schválení darovací smlouvy s Mikroregionem Jindřichohradecko
Jedná se o darovací smlouvu na 1 ks plovoucího čerpadla AMPHIBOP 1500/GXV 390 od firmy
Agrozet s.r.o. v celkové hodnotě 47 069,-Kč nakoupený z dotace POV projektu „Pro lepší život
na venkově“. Na toto čerpadlo máme smlouvu o výpůjčce s Mikroregionem Jindřichohradecka.
Usnesení č. 4: ZO schvaluje darovací smlouvu s Mikroregionem Jindřichohradecko na
darovaní 1 ks plovoucího čerpadla AMPHIBOP 1500/GXV 390 od firmy Agrozet s.r.o.
v celkové hodnotě 47 069,-Kč.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 4 bylo přijato
5. Schválení Řádu veřejného pohřebiště obce Roseč
Obec Roseč jako provozovatel veřejného pohřebiště je povinna v souvislosti s novelou zákona o
pohřebnictví č. 256/2001 Sb. s účinností od 1.9.2017 uvést do souladu řád veřejného pohřebiště
do 3 let od nabytí této novely tj. do 31.8.2020. Řád veřejného pohřebiště bude vyvěšen na úřední
desce a na internetových stránkách obce Roseč. Tento řád byl zkonzultován s Krajským úřadem
Jihočeského kraje jako nadřízeným orgánem, který vydal souhlas s Řádem veřejného pohřebiště
obce Roseč na pozemku p.č.476 v k.ú.Roseč.
Usnesení č. 5: ZO schvaluje Řád veřejného pohřebiště obce Roseč dle předloženého návrhu.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 5 bylo přijato
6. Výběr zhotovitele projektu Obecního domu Roseč čp.52
Dle rozhodnutí zastupitelstva starostka oslovila dvě firmy s žádostí o cenovou nabídku na projekt
stavební úpravy Obecního domu čp.52.
Ing. Tomáš Rejna, Jesenice u Prahy – 209 000,-Kč
P-atelier JH, Jindřichův Hradec – 268 650,-Kč
NKAT s.r.o. Třeboň – 343 000,-Kč
Starostka navrhuje jako zhotovitele projektu na stavební úpravy Obecního domu čp.52 pana Ing.
Tomáše Rejnu za částku 209 000,-Kč.
Usnesení č. 6: ZO schvaluje zadat projekt obecního domu čp. 52 panu Ing. Tomáši Rejnovi
za cenu 209 000,-Kč
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 6. bylo přijato
7. Informace o přípravě Programového období MAS Česká Kanada 2021-2027
Starostka informovala o přípravě Programového období MAS Česká Kanada 2021-2027. Obec
Roseč je partnerem MAS prostřednictvím Mikroregionu Jindřichohradecko. Abychom se i nadále
mohli ucházet o dotace z MAS měli bychom poskytnout své správní území do územní působnosti
MAS a souhlasit se zpracováním Integrované strategie rozvoje území na období 2021-2027.
Dále bychom měli poskytnout příspěvek z rozpočtu obce 1,-Kč/1 obyvatele/rok na celé období
2021-2027. Návrh usnesení:
1. ZO Roseč souhlasí, aby území obce Roseč bylo začleněno do územní působnosti MAS
Česká Kanada o.p.s. na roky 2021-2027
2. ZO Roseč souhlasí, aby byla zpracována Integrovaná strategie rozvoje území na roky
2021 -2027 na celé území MAS Česká Kanada o.p.s.
3. ZO Roseč souhlasí s příspěvkem z rozpočtu obce ve výši 1,-Kč / 1 obyvatele/rok pro
MAS Česká Kanada o.p.s. od 1.1.2021, jakož i pro následující roky.
Usnesení č.7: ZO schvaluje návrh usnesení.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 7. bylo přijato

8. Informace o zrušení rozhodnutí pokácení lip u hřbitova
Na základě rozhodnutí zastupitelstva na minulé schůzi, informovala starostka CHKO Třeboňsko
o pokácení lip u kostela. CHKO zahájilo řízení a nechalo si vypracovat nezávislý dendrologický
posudek na všechny tři lípy u kostela, z kterého vyplívá, že jsou zdravé a nedoporučují ke kácení.
Na základě tohoto posudku Obecní úřad Roseč jako orgán, který rozhoduje ve věci nesouhlasí
s pokácením lip u hřbitova a tuto žádost obce Roseč zamítá.
Usnesení č. 8: ZO bere na vědomí.
9. Informace o případném převodu kostela sv. Šimona a Judy do majetku obce
Starostka informovala o schůzce s panem Ivem Prokopem, proboštem Jindřichohradecké farnosti
a jeho návrhu s bezúplatným převodem kostela sv. Šimona a Judy do majetku obce. Případný
převod budovy fary by byl pouze za odhadní cenu. Starostka konstatovala, že v případě převodu
se bude jednat o nemalé finanční náklady.
Usnesení č. 9: ZO pověřuje starostku obce k dalšímu jednání o případné koupi fary a
převodu kostela do majetku obce
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 9. bylo přijato
10. Různé
10.1. Starostka předložila cenové nabídky na cestu od hlavní silnice k Zemědělskému družstvu
v Roseči a dál k Veverčímu dvoru čp.8. Jedná se o položení asfaltového povrchu za odbočku u
váhy ZD Ratiboř a dál položení povrchu ze štěrkodrtě.
Vialit Soběslav spol. s r.o. – 429 869,44 Kč s DPH
Swietelsky stavební s.r.o. – 742 401,22 Kč s DPH
Starostka navrhuje zadat zakázku levnější nabídce tj. firmě Vialit.
Usnesení č. 10.1.: ZO schvaluje jako zhotovitele na akci „Oprava komunikace Roseč“ firmě
Vialit Soběslav spol. s r.o.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 10.1. bylo přijato
11. Diskuse, závěr
Starostka informovala o stanovení data srazu důchodců na 16.5.2020. K tance a poslechu budou
hrát Božejáci.
Starostka informovala o zadání zpracování internetových stránek obce firmě Galileo, která
internetové stránky vytvoří a bude je i dále spravovat a kontrolovat.
Starostka informovala o finančním daru pro SDH Roseč na konání různých akcí.
Starostka informovala o konání dětského maškarního, které dopadlo velmi dobře.
Zasedání obecního zastupitelstva bylo ukončeno v 20.40 hod.
Zápis vyhotoven dne: 4.3.2020
Zapsala: Marta Zmrhalová

Starostka: Miroslava Beránková

Ověřili:

David Prokeš

Miroslav Šachl

