Zápis č. 9 ze zasedání Zastupitelstva obce Roseč
konané 27.11. 2019 v kanceláři OÚ v 19,00 hod.
Přítomni zastupitelé: Miroslava Beránková, Mgr. Zdeněk Melichar, Jaroslav Hamerník, David
Prokeš, Miroslav Šachl, MVDr. Miloš Heger, Marta Zmrhalová
Omluven:
Program: 1. Zahájení, kontrola zápisu z minulé schůze, 2. Schválení programu schůze, 3.
Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, 4.
Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu, 5. Schválení Obecně
závazné vyhlášky č. 3/2019 o místním poplatku ze psů, 6. Schválení Obecně závazné vyhlášky č.
4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, 7. Schválení Obecně závazné
vyhlášky č. 5/2019 o místním poplatku ze vstupného, 8. Příprava rozpočtu na rok 2020, 9.
Projednání žádosti o dotaci společnosti Prevent 99, z.ú., 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 9.10. 2019.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 1 bylo přijato
2. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
Starostka Miroslava Beránková seznámila s programem schůze a navrhuje jako ověřovatele
zápisu pana Jaroslava Hamerníka a MVDr. Miloše Hegera.
Usnesení č. 2.: ZO schvaluje program dnešního jednání a ověřovatele zápisu Jaroslava
Hamerníka a MVDr. Miloše Hegera.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 2. bylo přijato
3. Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Na základě projednání problematiky odpadového hospodářství na minulé schůzi a rozhodnutí o
navýšení poplatku za odpad a to z 450,- na 500,- Kč na obyvatele dochází ke zrušení obecně
závazné vyhlášky č.1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a schválení nové obecně
závazné vyhlášky č.1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a to s účinností od 1.1.2020.
Usnesení č. 3: ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 3 bylo přijato
4. Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu
Protože byla schválena novela zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, kterou dochází ke
zrušení poplatku z ubytovací kapacity a poplatku z pobytového a lázeňského pobytu a zároveň
dochází k zavedení nového pobytového poplatku, musí dojít ke zrušení staré vyhlášky o místních
poplatcích č.2/2009 o místních poplatcích a schválení nové Obecně závazné vyhlášky o místním

poplatku z pobytu. Na základě doporučení kontrolního odboru ministerstva vnitra starostka
navrhuje na každý místní poplatek udělat Obecně závaznou vyhlášku. Po propočítání poplatků,
které vybíráme nyní navrhuje starostka poplatek z pobytu ve výši 12,-Kč na osobu a den. Ze
zákona o místních poplatcích jsou osvobozeny osoby do 18 let, nevidomí, držitelé průkazu ZTPP, pečující o děti na zotavovací akci a vykonávající sezónní práce. Místostarosta navrhuje 15,- Kč
na osobu a den.
Usnesení č. 4: ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku
z pobytu s poplatkem 15,-Kč na osobu a den zároveň se ruší Obecně závazná vyhláška č.
2/2009 o místních poplatcích.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 4 bylo přijato
5. Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 3/2019 o místním poplatku ze psů
Starostka předložila návrh Obecně závazné vyhlášky č. 3/2019 o místním poplatku ze psů.
Poplatek zůstává ve stejné výši a to 100,-Kč za každého psa.
Usnesení č. 5: ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku ze psů
dle návrhu.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 5 bylo přijato
6. Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
Starostka předložila návrh Obecně závazné vyhlášky č. 4/2019 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství kde počítá s cenou 10,- Kč a 20,-Kč za 1m2 a 1den podle způsobu využití
prostranství dle znění vyhlášky.
Usnesení č. 6: ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství dle návrhu.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 6 bylo přijato
7. Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 5/2019 o místním poplatku ze vstupného
Starostka předložila návrh Obecně závazné vyhlášky č. 5/2019 o místním poplatku ze vstupu.
Tato vyhláška počítá s poplatkem ve výši 5% z kulturní akce, 0 % ze sportovní akce, 10 %
z prodejní nebo reklamní akce.
Usnesení č. 7: ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019 o místním poplatku ze
vstupu dle návrhu.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 7 bylo přijato
8. Příprava rozpočtu na rok 2020
ZO projednalo plán akcí na rok 2020. Starostka navrhuje opravu hřbitovní zdi, dále úpravu na
ČOV Občiny na odlehčovací komoře, projektové práce na kulturním domě čp.52 s přípravou
stavebních prací, oprava komunikace ke Březině. Na opravu komunikace zároveň požádat
z dotace POV Jihočeského kraje.
Usnesení č.8: ZO bere na vědomí
9. Projednání žádosti o dotaci společnosti Prevent 99, z.ú.
Firma Prevent 99, z.ú. se zabývá odbornými službami pro uživatel návykových látek, osoby
závislé či závislostí ohrožené. Motivují uživatele drog ke změně, nabízejí odbornou pomoc

rodinám ve kterých je zaznamenán problém s užíváním návykové látky atd. Žádá o finanční
obnos ve výši 1463,-Kč pro službu „terénní program v okrese“.
Usnesení č. 9.: ZO souhlasí s příspěvkem firmě PREVENT 99 z.ú.
Hlasování: 0-7-0
Usnesení č. 9 nebylo přijato
10. Různé
10.1. Starostka informovala o zrušení telefonního automatu firmou O2 Czech Republic a.s.
Zároveň nám nabízí firma odkup této telefonní kabiny za 1000,- Kč bez DPH na využití např.
jako knihobudka. A zároveň chtějí vědět co s betonovým základem, zda chce obec ponechat pro
využití obce.
Usnesení č. 10.1.: ZO souhlasí s odstraněním telefonní budky
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 10.1 bylo přijato
10.2. Starostka informovala o jednání na valné hromadě Mikroregionu Jindřichohradecka.
Jednání se zúčastnila paní Eva Tunklová pracovnice MAS Česká Kanada a informovala o
přípravě na nové dotační období. V příštím roce by došlo k přípravě nové strategie pro další roky.
Tzn. že navštíví každou obec a ta si navrhne co by chtěla financovat z dotací v následujících
letech. Dále proběhlo výběrové řízení na zhotovení studie s názvem „Zmírnění dopadů sucha na
území Mikroregionu“, kde jako nejlevnější nabídkou byla vybrána firma Sweco Hydroprojekt
a.s.Praha-Nusle s pobočkou v Českých Budějicích za cenu 580 800,-Kč včetně DPH. Tato
zakázka bude financována z dotace od Jihočeského kraje a to 100%. Již byla podána žádost o
dotaci a do konce prosince by měli přijít i peníze na účet Mikroregionu Jindřichohradecka.
Dále se schválil rozpočet na rok 2020 se schodkem 21 130,-Kč , který bude financován
z přebytku minulých let. S tímto také proběhla diskuse o navýšení příspěvku od roku 2021 na
5 000,-Kč za obec. Zároveň došlo k znovu přijmutí obce Světce do mikroregionu
Jindřichohradecka.
Usnesení č. 10.2.: ZO bere na vědomí informace z mikroregionu Jindřichohradecka.
10.3. Starostka informovala o návrhu kalkulace na vodné a stočné na příští rok. To se bude
projednávat na příští schůzi zastupitelstva obce.
11. Diskuse, závěr
Starostka informovala o osázení zeleně na návsi před domy čp. 53 a 59 a bývalým obchodem.
Zároveň došlo k osázení v prostoru u pošty.
Starostka všechny přítomné pozvala na rozsvícení stromu, které se bude konat v sobotu 30.11. od
17,00 hodin.
Starostka informovala přítomné, že příští schůze zastupitelstva obce bude 18.12.2019 od 19,00
hodin.
Zasedání obecního zastupitelstva bylo ukončeno v 21.00 hod.
Zápis vyhotoven dne: 4.12.2019
Zapsal: Marta Zmrhalová
Starostka: Miroslava Beránková

Ověřili:

Jaroslav Hamerník

MVDr. Miloš Heger

