Zápis č. 21 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Roseč
konané 5. 4. 2017 v kanceláři OÚ v 19,00 hod.
Přítomni zastupitelé: Hana Šmejkalová, Mgr. Zdeněk Melichar, Marta Zmrhalová, Jan Neshyba,
Milena Marhounová, MVDr. Miloš Heger, Ing. Pavla Dvořáková
Omluven:
Program: 1. Zahájení, 2. Schválení závěrečného účtu obce Roseč za rok 2016, 3. Schválení
účetní závěrky obce Roseč za rok 2016, 4. Informace o provedení rozpočtového opatření č.2, 5.
Oprava zápisu č.19, usnesení č.2, 6. Projekt na přístřešek na hasičské auto, 7. Změna pronájmu
obecního hostince, 8. Rozpočtové opatření č.3, 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. Starostka Hana Šmejkalová seznámila s programem schůze.
Usnesení č. 1: OZ souhlasí s programem dnešního jednání. Kontrola zápisu č. 20.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 1 bylo přijato
2. Schválení závěrečného účtu obce Roseč za rok 2016
Miroslava Beránková účetní obce přednesla návrh závěrečného účtu obce Roseč za rok 2016.
Předložila návrh závěrečného účtu, zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016,
rozvaha k 31. 12. 2016 a Fin 2-12 plnění rozpočtu k 31. 12. 2016. Zároveň informovala o
vyvěšení závěrečného účtu po dobu 15 - ti dnů na úřední desce. Obecní zastupitelstvo nemá
námitky a připomínky.
Usnesení č. 2: OZ souhlasí s celoročním hospodařením obce Roseč a schvaluje závěrečný
účet obce Roseč za rok 2016 a to bez výhrad.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 2 bylo přijato
3. Schválení účetní závěrky obce Roseč za rok 2016
Účetní obce Miroslava Beránková předložila ke schválení účetní závěrky sestavy k 31. 12. 2016 a
to Rozvahu, Fin 2-12 plnění rozpočtu, Výkaz zisku a ztrát, Přílohu dále Zprávu z přezkumu
hospodaření za rok 2016, Zprávu inventurní komise, Zprávu finančních kontrol za rok 2016 a
Protokol o kontrole u příjemce veřejné finanční podpory úřadu práce. Obecní zastupitelstvo
zjistilo, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a
finanční situaci účetní jednotky. Výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 1 486 843,10 Kč
bude zaúčtován ke dni schválení MD 431/D 432
Usnesení č. 3: OZ schvaluje účetní závěrku obce Roseč za rok 2016.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 3 bylo přijato
4. Informace o provedení rozpočtového opatření č.2
Účetní obce seznámila obecní zastupitelstvo s provedenými rozpočtovými změnami č. 2, které
jsou nedílnou součástí zápisu.
Usnesení č. 4: OZ bere na vědomí
5. Oprava zápisu č. 19, usnesení č. 2 - schválení rozpočtu na rok 2017
Dne 21. 12. 2016 nebyly uvedeny v usnesení celkové příjmy a výdaje po pozměňovacích
návrzích. Proto účetní obce navrhuje opravu zápisu č. 19 v usnesení č. 2. Celkové příjmy jsou ve
výši 2915 tis. Kč, celkové výdaje 5244,7 tis. Kč, schodek ve výši 2324,7 tis. Kč a splátky úvěrů

ve výši 330,75 tis. Kč
Usnesení č. 5: OZ schvaluje opravu zápisu č. 19 v usnesení č. 2 a to na usnesení:
OZ schvaluje rozpočet na rok 2017 v celkových příjmech 2915 tis. Kč a v celkových
výdajích 5244,7 tis. a schvaluje ho jako schodkový se schodkem ve výši 2324,7 tis. Kč a
splátky ve výši 330,75 tis. Kč a schvaluje ho na paragrafy jako závazné ukazatele a u
daňových příjmů na položky.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 5. bylo přijato
6. Projekt na přístřešek na hasičské auto
Byl osloven pan Bc. Michal Kohout na zhotovení projektu „Garážové stání pro hasičský vůz a
pergola.“ Jedná se o prostor mezi garáží obecního úřadu a domem čp. 46. Pan Kohout zaslal
cenovou nabídku na tuto akci ve výši 28 500,-. Je to cena včetně vyřízení stavebního řízení
3 000,-Kč a požární zprávy 3 000,-Kč. Starostka navrhuje zkusit vyřídit stavební řízení sami.
Usnesení č. 6: OZ schvaluje zhotovitele na projekt „Garážové stání pro hasičský vůz a
pergola“ pana Bc. Michala Kohouta dle cenové nabídky.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 6 bylo přijato
7. Změna pronájmu obecního hostince
Starostka informovala o vypovězení dohody paní Ivanou Derkovou na provozování obchodu
potravin a to z důvodu malé návštěvnosti občanů. Na základě této informace starostka rozhodla o
přestěhování plynového kotle do místnosti kanceláře a začít budovat ochod samostatně tzn.
předělení příčkou v chodbě. Dále starostka navrhuje změnit nájemní smlouvu na stejné podmínky
jako byla do loňského roku.
Usnesení č. 7: OZ souhlasí se změnou projektu a udělat obchod samostatně a schvaluje
změnu nájemní smlouvy s paní Ivanou Derkovou pouze na jeden rok.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 7 bylo přijato
8. Rozpočtové opatření č. 3
Účetní obce seznámila obecní zastupitelstvo s rozpočtovými změnami č. 3, které jsou nedílnou
součástí zápisu.
Usnesení č. 8: OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 3.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 8 bylo přijato
9. Různé
9.1. Starostka poděkovala hasičům za brigádu při stavění oplocenky v obecním lese.
9.2. Starostka obce informovala o zrušení omezení z důvodu ptačí chřipky
9.3. Starostka informovala o myšlence zajistit cestu ke dvěma parcelám za „hrádkovou
zahrádkou“.
Usnesení č. 9.3: OZ schvaluje projekt na cestu ke dvěma parcelám za „hrádkovou
zahrádkou“.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 9.3 bylo přijato
9.4. Starostka informovala o schválení výběrového řízení v mikroregionu Jindřichohradecka na
pártystan.

9.5. Starostka informovala o vyřizování montáže zbrzďovacích prahů. Musí být zhotoveno do
31.5.2017 dle stavebního povolení.
9.6. Starostka informovala o změně jízdních řádů z důvodu stavební uzavírce ve Václavské ulici
a zrušili zastávku i v Pravdově ulici. Po dlouhém jednání na všech institucích se jedná o obnovení
této zastávky.
9.7. Jan Šachl se zeptal, zda může nakoupit sadu hadic + 2 hadice B. Miroslava Beránková
informovala, že to je možné, protože se s tím počítá v rozpočtu.
Zasedání obecního zastupitelstva bylo ukončeno v 20,30 hod.
Zápis vyhotoven dne: 5. 4. 2017
Zapsala: Miroslava Beránková
Starosta: Hana Šmejkalová

Ověřili:

Jan Neshyba

Mgr. Zdeněk Melichar

