Zápis č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Roseč
konané 3. 4. 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 z minulé schůze, 2. Schválení programu schůze, 3.
Schválení Závěrečného účtu Obce Roseč za rok 2018, 4. Schválení Účetní závěrky Obce Roseč
za rok 2018, 5. Informace o provedení rozpočtového opatření č. 2 6. Projednání případného
převodu služeb České pošty na poštu Partner provozované obcí Roseč, 7. Pronájem obecního
hostince, 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. Zahájení, kontrola zápisu
Starostka Miroslava Beránková zahájila schůzi a přečetla zápis z minulého jednání.
Usnesení č. 1: ZO souhlasí s formou zápisu ze dne 26. 2. 2019.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 1 bylo přijato
2. Schválení programu schůze
Starostka Miroslava Beránková seznámila s programem schůze
Usnesení č. 2.: ZO schvaluje program dnešního jednání
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 2. bylo přijato
3. Schválení závěrečného účtu obce Roseč za rok 2018
Starostka obce předložila návrh závěrečného účtu, zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
za rok 2018, rozvahu k 31. 12. 2018 a Fin 2-12 plnění rozpočtu k 31. 12. 2018. Zároveň
informovala o vyvěšení Návrhu závěrečného účtu po dobu 15 - ti dnů na úřední desce. Obecní
zastupitelstvo nemá námitky a připomínky.
Usnesení č. 3: OZ souhlasí s celoročním hospodařením obce Roseč a schvaluje závěrečný
účet obce Roseč za rok 2018 a to bez výhrad.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 3 bylo přijato
4. Schválení účetní závěrky obce Roseč za rok 2018
Starostka obce předložila ke schválení účetní závěrky sestavy k 31. 12. 2018 a to Rozvahu, Fin 212 plnění rozpočtu, Výkaz zisku a ztrát, Přílohu, dále Zprávu z přezkumu hospodaření za rok
2018, Zprávu inventarizační komise a Zprávu finančních kontrol za rok 2018. Obecní
zastupitelstvo zjistilo, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu
účetnictví a finanční situaci účetní jednotky. Výsledek hospodaření za rok 2018 ve výši
845 518,43 Kč bude zaúčtován ke dni schválení MD 431/D 432.
Usnesení č. 4: OZ schvaluje účetní závěrku obce Roseč za rok 2018.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 4 bylo přijato
5. Informace o provedení rozpočtového opatření č. 2
Účetní obce seznámila obecní zastupitelstvo s provedenými rozpočtovými opatřeními č. 2, které
jsou nedílnou součástí zápisu.
Usnesení č. 5: OZ bere na vědomí provedení Rozpočtového opatření č. 2

6. Projednání případného převodu služeb České pošty na poštu Partner provozované obcí
Roseč
Starostka informovala o průběhu jednání se zástupcem České pošty, který má na starosti převody
pošt na pošty Partner, za jakých podmínek by tento převod probíhal. Zastupitelstvo projednalo
celou záležitost a prozatím si nechává možnost odložení celé záležitosti z důvodu hledání
vhodného prostoru.
Usnesení č. 6: OZ schvaluje, že jednání s poštou se odloží na příští rok z důvodu hledání
vhodných prostor pro tyto účely.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 6 bylo přijato
7. Pronájem obecního hostince
Starostka informovala o provedených úpravách v hostinci a to konkrétně o koupi nových
krbových kamen, úpravě topení a koupi nového sporáku do kuchyně. Vše se zařizovalo z důvodu
zájmu o pronájem hostince. Bohužel těsně před podepsáním smlouvy si to nájemce rozmyslel.
Starostka navrhla pro nové potencionální zájemce výši nájmu obecního hostince na 1 000.- Kč po
dobu 3 prvních měsíců a další měsíce 1500,. Kč měsíčně. Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na
případnou změnu nájmu.
Usnesení č. 7.: OZ souhlasí s výší nájmu hostince a bere na vědomí úpravy v obecním
hostinci.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 7 bylo přijato
8. Různé
8.1. Starostka informovala o nutnosti vyhotovení statického posudku na střechu na obecním
hostinci. Cenová nabídka je ve výši 24 000,-Kč bez DPH. V ceně je i případný kompletní projekt
na zesílení krovu. Když nebude potřeba, tak bude cena nižší.
Usnesení č. 8.1.: OZ souhlasí s výší nákladů na statický posudek do výše 24 000,-Kč bez
DPH.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 8.1. bylo přijato
8.2. Starostka informovala o žádosti Linky bezpečí o dar, který byl pravidelně poskytován obcí
ve výši 2000,- Kč.
Usnesení č. 8.2.: OZ souhlasí s darem pro Linku bezpečí
Hlasování: 0-7-0
Usnesení č. 8.2. nebylo přijato
8.3. Zastupitelstvo obce se dohodlo na tom, že bude dávat dar spíše místním neziskovým
organizacím – konkrétně pro Otevřená okna z.ú. z J.Hradce.
Usnesení č. 8.3.: OZ schvaluje finanční dar ve výši 2 000.- Kč pro organizaci Otevřená okna
z.ú.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 8.3. bylo přijato
8.4. Starostka informovala o možnosti uzavřít smlouvu s organizací, která poskytuje pečovatelské
služby pro seniory. Ta zajišťuje mimo jiné i rozvoz obědů pro seniory. Věc bude předmětem
dalšího jednání.
8.5. Starostka informovala o konání Setkání starostů, místostarostů a účetních okolních obcí,
které se bude konat dne 26.4.2019 v Roseči.

8.6. Starostka informovala o vykopaném kanálu na vsi u rybníka Dolán. Zřejmě je zarostlý
kořeny. Hasiči se pokusili o pročištění proudem vody, ale nepodařilo se. Proto hasiči v rámci
brigády vymění ucpané trubky za nové, které obec koupí.
9. Diskuse, závěr
Starostka informovala o noci s Andersenem.
Starostka informovala o zhotovené kanalizační přípojce k domu č.p. 7.
Zasedání obecního zastupitelstva bylo ukončeno v 20.15 hod.
Zápis vyhotoven dne: 10.4.2019
Zapsala: Petra Rešlová
Starostka: Miroslava Beránková

Ověřili:

David Prokeš

Jaroslav Hamerník

