Zápis č. 6 ze zasedání Zastupitelstva obce Roseč
konané 5. 6. 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.
Projednání dalšího postupu se st. úpravami kulturního domu čp. 52, 4. Smlouva o zřízení věcného
břemene na plyn. Přípojku čp. 55, 5. Třídění odpadů-likvidace jedlých olejů a tuků, textil, 6.
Zajištění sociálních služeb v obci, 7. Informace o provedení Rozpočtového opatření č. 3, 8.
Rozpočtové opatření č. 4, 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 3. 4. 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. Projednání dalšího postupu se st. úpravami kulturního domu čp. 52
Starostka informovala o předložení návrhu energetického auditu na kulturní dům čp. 52. Ten
navrhuje navýšení zateplení obvodové stěny o 2 cm silnějším polystyrenem a strop o 4 cm
silnější vatou. Tyto změny by přinesly při podání žádosti o dotaci maximálně podporu 35 %.
Proto starostka navrhuje zateplení obvodových stěn neřešit, zateplit pouze strop a vyměnit
vchodové dveře. Dále informovala zastupitele o provedení statického posudku, který zjistil, že
krov není dostačující pro novou střešní krytinu a proto se musí zpevnit vaznými trámy nebo
udělat úplně nový krov. Starostka navrhuje pouze vyztužení dle návrhu. Projektant Ing. Arch.
Miroslav Hájek je bohužel těžce nemocný a bude zřejmě muset odstoupit od rozdělaného
projektu.
Usnesení č. 3: OZ souhlasí zateplení obvodových stěn neřešit, zateplit pouze strop a vyměnit
vchodové dveře a vyztužení krovu dle návrhu statika.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 3 bylo přijato
4. Smlouva o zřízení věcného břemene na plyn. Přípojku čp. 55
Jedná se o zřízení věcného břemene na plynovou přípojku k domu čp. 55. Jedná se o věcné
břemeno úplatné a to ve výši 1 000,-Kč.
Usnesení č. 4: OZ schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na plynovou přípojku
k domu čp. 55.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 4 bylo přijato
5. Třídění odpadů-likvidace jedlých olejů a tuků, textil
Při likvidaci nebezpečného a velkoobjemového odpadu, která proběhla koncem dubna, bylo

zjištěno, že tento stav je neúnosný, začali jsme řešit jakým nejjednoduším způsobem zajistit co
nejvíce druhů odpadu během celého roku. Proto starostka oslovila firmy zabývající se likvidací
elektroodpadu, textilu a jedlých olejů a tuků. Již byla sepsána smlouva se společností Asekol a.s.,
která zajišťuje bezplatný odběr elektrozařízení. Nyní máme možnost od této společnosti dostat do
výpůjčky klec na drobný elektroodpad. Dále se zabývala likvidací jedlých olejů a tuků. Oslovila
proto firmu AVE CZ s.r.o., která nám zajišťuje likvidaci odpadů. Ta nabídla, že dodá 1 ks
nádoby o objemu 240 l a svozová firma, která to zajišťuje pro AVE to bude svážet v intervalu 1-4
měsíců. Tuto službu nabízí za 1050,-Kč bez DPH/ročně. Po delším pátrání firma Trafin Oil
napsala že budou sepisovat smlouvy s obcemi, ale zatím není jasné za jakých podmínek a firma
EKO-PF s.r.o. by pronajmula nádobu za 950,-Kč bez DPH za stejných podmínek odvozu jako u
AVE. Na likvidaci Textilu jsme využívali jednorázové 1-2x ročně diakonii Broumov. Proto
starostka tuto firmu oslovila, ale bohužel kontejner do tak malých obcí jako je Roseč nedávají.
Proto oslovila firmu Textil Eco. Tato firma nabídla kontejner na textil bílé barvy za 1200,-Kč
včetně DPH a firmu Dimatex CS s.r.o., která spolupracuje s předešlou firmou Textil Eco. Ta by
zajistila odvoz z kontejneru, který bychom museli získat třeba z dotace MŽP.
Usnesení č. 5: OZ schvaluje smlouvu o výpůjčce na klecový kontejner s firmou Asekol a.s. a
smlouvu s firmou Textil Eco na zapůjčení kontejneru na textil za cenu 1 200,-Kč včetně
DPH ročně.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 5 bylo přijato
6. Zajištění sociálních služeb v obci
Předmětem minulé schůze bylo případné uzavření smlouvy na pečovatelskou službu v obci. Na
základě dalšího jednání na valné hromadě Mikroregionu Jindřichohradecka jsme dostali materiál
k této problematice. Proto starostka oslovila další firmu zajišťující tyto služby. Jedná se o firmu
Kleofáš O.p.s. z Třeboně. Nyní budou mít novou kancelář v J. Hradci a v případě potřeby
můžeme oslovit tuto firmu s pomocí o péči o naše spoluobčany. Tuto službu zatím nedělají pro
obec zpoplatněnou, pouze pokud by byly náklady vyšší. To se potom řeší formou daru.
Usnesení č. 6: OZ bere na vědomí informaci o sociálních službách v obci.
7. Informace o provedení rozpočtového opatření č. 3
Starostka obce seznámila obecní zastupitelstvo s provedenými rozpočtovými opatřeními č. 3,
které jsou nedílnou součástí zápisu.
Usnesení č. 5: OZ bere na vědomí provedení Rozpočtového opatření č. 3
8. Rozpočtové opatření č. 4
Starostka obce seznámila obecní zastupitelstvo s provedenými rozpočtovými opatřeními č. 4,
které jsou nedílnou součástí zápisu.
Usnesení č. 8: OZ schvaluje Rozpočtové opatření č. 4
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 8 bylo přijato
9. Různé
9.1. Starostka informovala o nabídce pro obec s případným zaměstnáním osob se zdravotním
postižením.
Usnesení č. 9.1.: OZ bere na vědomí

9.2. Starostka informovala o možnosti zřízení pasportu hrobových míst. Zatím se nebude řešit.
Usnesení č. 9.2.: OZ bere na vědomí
9.3. Starostka vyzvala přítomné členy SDH o dodělání hasičské zbrojnice a to do 15. června a
zajistit lékařské prohlídky všech členů Jednotky SDH Roseč. Dále informovala o získání dotace
z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 40 000,- Kč na opravu hasičské stříkačky.
Usnesení č. 9.3.: OZ bere na vědomí
9.4. Starostka informovala o zaslání připomínky k územnímu plánu Jindřichův Hradec a to
z důvodu napojení cyklostezky Sýkora-Háj na komunikaci v k.ú.Buk.
Usnesení č. 9.4.: OZ bere na vědomí
9.5. Místostarostka navrhl uzavřít se starostkou dohodu o provedení práce na účetní práce po
dobu nemoci účetní Petry Rešlové a to na částku 10 000,-Kč.
Usnesení č. 9.6: OZ schvaluje uzavření dohody o provedení práce se starostkou Miroslavou
Beránkovou na zpracování účetnictví obce a to za měsíční odměnu 10 000,-Kč po dobu
nemoci účetní Petry Rešlové.
Hlasování: 6-0-1
Usnesení č. 9.6. bylo přijato
10. Diskuse, závěr
Starostka informovala o dokončení prací na osázení veřejného prostranství před domem čp.18 a u
roubenky.
Už je zakoupen kontejner na odpad pod hřbitov, který se postaví na panely pod hřbitovem. Bude
se řešit až po posečení trávy na pozemku Daniela Rešla.
Starostka informovala o vydání územního rozhodnutí na příjezdovou komunikaci k Evě
Heřmánkové čp. 104.
Proběhla oprava veřejného rozhlasu a byli jsme upozorněni na nutnost výměny akumulátorů
v příštím roce. Je třeba dát do rozpočtu 10 000,-Kč na tuto akci.
Zasedání obecního zastupitelstva bylo ukončeno v 20.40 hod.
Zápis vyhotoven dne: 12.6.2019
Zapsala: Marta Zmrhalová
Starostka: Miroslava Beránková

Ověřili:

MVDr. Miloš Heger

Miroslav Šachl

