Zápis č. 4 ze zasedání Zastupitelstva obce Roseč
konané 26. 2. 2019 v kanceláři OÚ v 19,00 hod.
Přítomni zastupitelé: Miroslava Beránková, Mgr. Zdeněk Melichar, Jaroslav Hamerník, David
Prokeš, Marta Zmrhalová, Miroslav Šachl, MVDr. Miloš Heger
Omluven:
Program: 1. Zahájení, kontrola zápisu 2. Schválení programu schůze, 3. Schválení
Střednědobého rozpočtového výhledu na rok 2020-2023, 4. Projednání inventarizace k 31. 12.
2018, 5. Podání žádosti o neinvestiční dotaci pro Jednotku SDH Roseč, 6. Schválení smlouvy o
zřízení věcného břemene, 7. Informace o provedení Rozpočtového opatření č. 1, 8. Informace o
zpracování Energetického posudku na Kulturní dům, 9. Různé, 10. Diskuse, závěr
Způsob hlasování: pro návrh hlasovalo členů OZ – proti návrhu hlasovalo členů OZ – zdrželo se hlasování členů OZ

Průběh schůze:
1. Zahájení, kontrola zápisu
Starostka Miroslava Beránková zahájila schůzi a přečetla zápis z minulého jednání.
Usnesení č. 1: ZO souhlasí s formou zápisu ze dne 12. 12. 2018.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 1 bylo přijato
2. Schválení programu schůze
Starostka Miroslava Beránková seznámila s programem schůze a dále navrhla ověřovatele zápisu
Davida Prokeše a Jaroslava Hamerníka.
Usnesení č. 2.: ZO schvaluje program dnešního jednání a schvaluje ověřovatele zápisu
Davida Prokeše a Jaroslava Hamerníka
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 2. bylo přijato

3. Schválení Střednědobého rozpočtového výhledu na rok 2020-2023
Starostka přednesla návrh střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2020-2023 tak jak byl
vyvěšen na úřední desce po dobu nejméně 15-ti dnů. Daňové příjmy obce jsou nyní příznivé a do
budoucna by měly stagnovat. Běžné výdaje budou růst (navýšení energií, mzdové náklady). Dále
starostka konstatovala, že obec má pouze bezúročnou půjčku splatnou k 30.6.2024, jinak není
zadlužena.
Usnesení č. 3: ZO schvaluje Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2020-2023 dle
předloženého návrhu.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 3 bylo přijato
4. Projednání inventarizace k 31. 12. 2018
Starostka informovala o provedení inventarizace obce Roseč k 31. 12. 2018. Zároveň informuje o
návrhu inventarizační komise k vyřazení majetku dle inventarizační zprávy.
Usnesení č. 4: OZ schvaluje inventarizaci k 31. 12. 2018 a zároveň souhlasí s vyřazením
majetku dle návrhu inventarizační komise.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 4 bylo přijato

5. Podání žádosti o neinvestiční dotaci pro Jednotku SDH Roseč
Starostka informovala o vypsání grantu na opravu hasičské stříkačky
Usnesení č. 5: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu hasičské stříkačky
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 5 bylo přijato
6. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene
Jedná se o smlouvu o zřízení věcného břemene na kanalizační a vodovodní přípojku vedoucí přes
pozemek p.č.18 k farní stodole.
Usnesení č. 6: ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene pro kanalizační a
vodovodní přípojku vedoucí přes pozemek p.č. 18 k farní stodole
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 6 bylo přijato
7. Informace o provedení Rozpočtového opatření č. 1
Starostka přednesla provedené rozpočtové opatření č. 1, které jsou nedílnou součástí zápisu.
Usnesení č. 7: ZO bere na vědomí provedení rozpočtového opatření č.1
8. Informace o zpracování Energetického posudku na Kulturní dům
Starostka informovala o zadání zpracování Energetického posudku na Kulturní dům a jeho ceně,
který je nutný k případné žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí na zateplení
Kulturního domu. Před touto akcí se počítá s výměnou střešní krytiny a stavební úpravou nad
vstupem do Kulturního domu.
Usnesení č. 8: ZO bere na vědomí
9. Různé
9.1. Starostka informovala, že došlo k navýšení ceny o míru inflace za svoz a likvidaci odpadů
od firmy AVE.
Usnesení č .9.1.: ZO bere na vědomí
9.2. Starostka informovala o vyúčtování provozu vodovodu za rok 2018.
Usnesení č.9.2.:ZO bere na vědomí
9.3. Starostka informovala o možné koupi akátových informačních cedulí do obce.
Usnesení č. 9.3.: ZO schvaluje nákup informačních cedulí
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 9.3. bylo přijato
9.4. Starostka informovala o změně poplatků u obecního účtu vedeném u České spořitelny. Jedná
se o roční paušál, který sníží náklady na poplatcích.
Usnesení č.9.4.: ZO bere na vědomí
9.5. Starostka informovala o Projektu na veřejné osvětlení, o vícepracích na Obecním hostinci, o
zbývajících kanalizačních přípojkách, o vrácení žádosti na dotaci na vodní nádrž u č.p.65.
Usnesení č.9.5.:ZO bere na vědomí

12. Diskuse, závěr
Zasedání obecního zastupitelstva bylo ukončeno v 20.00 hod.
Zápis vyhotoven dne: 26.2.2019
Zapsala: Petra Rešlová
Starostka: Miroslava Beránková

Ověřili:

David Prokeš

Jaroslav Hamerník

