Zápis č. 7 ze zasedání Zastupitelstva obce Roseč
konané 21. 8. 2019 v kanceláři OÚ v 19,00 hod.
Přítomni zastupitelé: Miroslava Beránková, Mgr. Zdeněk Melichar, Jaroslav Hamerník, David
Prokeš, Miroslav Šachl, MVDr. Miloš Heger
Omluven: Marta Zmrhalová
Program: 1. Zahájení, kontrola zápisu z minulé schůze, 2. Schválení programu schůze, 3.
Schválení Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů s obcí Hatín, 4. Smlouva o sběru a
likvidaci jedlých olejů a tuků, 5. Stavební úpravy kulturního domu čp. 52, 6. Pronájem veřejného
prostranství na pouť 2020, 7. Projednání daru pro Jednotu s. d. provozování prodejny Roseč, 8.
Informace o provedení Rozpočtového opatření č.5, 9. Rozpočtové opatření č. 6, 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, kontrola zápisu
Starostka Miroslava Beránková zahájila schůzi a přečetla zápis z minulého jednání.
Usnesení č. 1: ZO souhlasí s formou zápisu ze dne 5. 6. 2019.
Hlasování: 6-0-0
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: 6-0-0
Usnesení č. 2. bylo přijato
3. Schválení Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů s obcí Hatín
Dohoda se uzavírá na základě § 8 odst. 3 a odst. 15 písm. a) zákona č. 274/2001 sb. O
vodovodech a kanalizacích. Účelem této dohody je upravit vztahy mezi vlastníky provozně
souvisejících vodovodů. Dohoda přesně popisuje předávací místo, maximální množství předané
vody atd.
Usnesení č. 3: OZ schvaluje Dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů mezi obcí
Roseč a obcí Hatín.
Hlasování: 6-0-0
Usnesení č. 3 bylo přijato
4. Smlouva o sběru a likvidaci jedlých olejů a tuků
Již na základě jednání minulého zastupitelstva starostka zopakovala nabídky třech firem na
likvidaci jedlých olejů a tuků, které bude muset obec likvidovat od 1.1. 2020 povinně. Firma
AVE CZ s.r.o., která nám zajišťuje likvidaci odpadů nabídla dodání 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. EKO-PF s.r.o. pronajímá nádobu za 950,-Kč bez DPH za
stejných podmínek odvozu jako u AVE. Trafin Oil, a.s. zaslal návrh na pronájem jedné nádoby o
objemu 240 l za 47,19 Kč měsíčně tj. 566,28 Kč ročně s odvozem minimálně 1x za 3 měsíce.
Starostka navrhuje uzavřít smlouvu se společností Trafin Oil a.s.
Usnesení č. 4: OZ schvaluje smlouvu o sběru a likvidaci jedlých olejů a tuků s firmou
Trafin Oil a.s.
Hlasování: 6-0-0
Usnesení č. 4 bylo přijato

5. Stavební úpravy kulturního domu čp. 52
Starostka informovala o vypsání výběrového řízení na akci Stavební úpravy KD Roseč a výměna
střešní krytiny. Protože z oslovených firem odevzdala nabídku pouze jedna firma a to s nabídkou
ve výši 1 694 tis. Kč navrhuje starostka výběrové řízení zrušit a požádat Jihočeský kraj o
výpověď smlouvy na poskytnutí dotace na tuto akci. Dále starostka informovala přítomné o
schůzce s architektem ---------------------- a jeho návrhu na přestavbu kulturního domu.
Zastupitele s tímto návrhem souhlasí. Jedná se o stavební úpravy ve vestibulu tak, aby tam mohlo
vzniknout zázemí pro sál, který by byl využíván pro sportovní a volnočasové aktivity. Dále by se
upravilo zázemí hostince. Tyto stavební úpravy budou muset být projekčně řešeny. Ing. Arch. ---------------, který vypracoval projekt na stavební úpravy krovu přislíbil, že podklady projektu
přenechá za úplatu 8 000,-Kč jinému projektantovi.
Usnesení č. 5: OZ schvaluje zrušení výběrového řízení na akci „Stavební úpravy KD Roseč
a výměna střešní krytiny“ a zároveň schvaluje podání žádosti na Jihočeský kraj o výpověď
smlouvy na poskytnutí dotace na tuto akci. Dále souhlasí s pokračováním prací na novém
stavebním řešení dle návrhu architekta -------------------.
Hlasování: 6-0-0
Usnesení č. 5 bylo přijato
6. Pronájem veřejného prostranství na pouť 2020
Starostka informovala o žádosti paní ------------- z Českých Budějovic a pana -------------- z Plané
u Českých Budějovic na pronájem veřejného prostranství. Starostka navrhuje pronájem veřejného
prostranství za 2 500,-Kč každému subjektu pouze na rok 2020.
Usnesení č. 6: ZO souhlasí s pronájmem veřejného prostranství paní -----------------z Českých Budějovic a panu ------------------------- z Plané u Českých Budějovic každému za
cenu 2500,- Kč a pouze na rok 2020.
Hlasování: 6-0-0
Usnesení č. 6 bylo přijato
7. Projednání daru pro Jednotu s. d. provozování prodejny Roseč
Starostka informovala o zaslání žádosti předsedou družstva Jednota s.d. v Jindřichově Hradci
panem Ing. Radimem Klaškou o finanční dotaci ve výši 74 039,-Kč na spotřebu el. Energie
v prodejně Roseč. Proto starostka požádala pana Klašku o doplnění této žádosti a to, že zašle
vyhodnocení provozu prodejny za rok 2018. Dle podkladů s přispěním daru od obce ve výši 50
tis. Kč vyšel hospodářský výsledek prodejny Roseč se ztrátou 3,5 tis Kč. Starostka navrhuje
poskytnout firmě Jednota s.d. finanční dar ve výši 50 000,-Kč. Místostarosta Zdeněk Melichar
navrhuje finanční dar zvýšit o 10 % z důvodu zdražení el. Energie. Zastupitelé souhlasí
s navýšením.
Usnesení č. 7: ZO schvaluje finanční dar ve výši 55 000,-Kč firmě Jednota s.d.
Hlasování: 6-0-0
Usnesení č. 7 bylo přijato
8. Informace o provedení rozpočtového opatření č. 5
Starostka obce seznámila obecní zastupitelstvo s provedenými rozpočtovými opatřeními č. 5,
které jsou nedílnou součástí zápisu.
Usnesení č. 8: OZ bere na vědomí provedení Rozpočtového opatření č. 5

9. Rozpočtové opatření č. 6
Starostka obce seznámila obecní zastupitelstvo s rozpočtovými opatřeními č. 6, které jsou
nedílnou součástí zápisu. (oprava ČOV Občiny, zaměření obecních rybníků, dar Jednota s.d., IT
služby)
Usnesení č. 9: OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 6
Hlasování: 6-0-0
Usnesení č. 9 bylo přijato
10. Různé
10.1. Starostka informovala o vydání územního rozhodnutí na příjezdovou komunikaci k RD
čp.104. Starostka navrhuje zahájit výběrové řízení na tuto akci.
Usnesení č. 9.1.: OZ souhlasí s vypsáním výběrového řízení na akci „Obnova příjezdové
komunikace Roseč“
Hlasování: 6-0-0
Usnesení č. 10.1 bylo přijato
10.2. Na základě informace od paní ------------------------ z firmy Meetplace financial s.r.o. je
vyhlášena další výzva v programu „podpora opatření na drobných vodních tocích a malých
vodních nádržích“ z ministerstva zemědělství.
Usnesení č. 10.2: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z programu „Podpora opatření na
drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“ a pověřuje starostku s úkony s tím
spojené.
Hlasování: 6-0-0
Usnesení č. 10.2 bylo přijato
11. Diskuse, závěr
Starostka informovala o dokončení prací umístění kontejneru na hřbitově a kontejneru u budovy
obecního úřadu na textil a elektroodpad.
Starostka informovala o opravě fasády na farní stodole.
Starostka informovala o nutné opravě na ČOV Občiny. Praskla předělovací deska ve štěrbinové
nádrži. Proto oslovila firmu Ekoplast z Telče, která již v minulosti dělala v obci ČOV pod
Trachtou. Oprava proběhne na konci září – začátkem října.
Starostka informovala, že došlo ke geometrickému zaměření rybníků Dolán, Nouzák a ČOV
Občiny včetně dočišťovacího rybníčku. Musí být zaměřeny zvlášť hráze těchto vodních děl
z důvodu novely zákona o vodách.
Zasedání obecního zastupitelstva bylo ukončeno v 20.40 hod.
Zápis vyhotoven dne: 21.8.2019
Zapsal: Mgr. Zdeněk Melichar
Starostka: Miroslava Beránková

Ověřili:

Jaroslav Hamerník

Miroslav Šachl

