Zápis č. 22 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Roseč
konané 17. 5. 2017 v kanceláři OÚ v 19,00 hod.
Přítomni zastupitelé: Hana Šmejkalová, Mgr. Zdeněk Melichar, Marta Zmrhalová, Jan Neshyba,
Milena Marhounová, MVDr. Miloš Heger-příchod 19,15 hodin
Omluven: Ing. Pavla Dvořáková
Program: 1. Zahájení, 2. Schválení Výpůjčky části objektu čp. 52 - prodejna, 3. Schválení
cenové nabídky na projekt cesta „za Hrádkovými“, 4. Informace ke stavebním úpravám požární
nádrže u roubenky, 5. Rozpočtové opatření č. 4, 6. Členství obce Roseč v Turistické oblasti
Třeboňsko z. s. 7. Různé, 8. 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. 21.
Hlasování: 5-0-0
Usnesení č. 1 bylo přijato
2. Schválení Výpůjčky části objektu čp. 52 - prodejna
Byl vyvěšen záměr o výpůjčce. Na tento záměr se přihlásila pouze Jednota s. d. Starostka
informovala o jednání se spotřebním družstvem Jednota. Ta se prostřednictvím předsedy Jednota
panem Ing. Radimem Klaškou vyjádřila, že má zájem provozovat prodejnu v objektu čp. 52 za
podmínek, že energie (el. energie, plyn) budou hrazeny obcí Roseč a nebude účtováno nájemné.
Usnesení č. 2: OZ schvaluje výpůjčku se spotřebním družstvem Jednota na provozování
obchodu s tím, že energie bude hradit obec Roseč a nebude účtováno nájemné.
Hlasování: 6-0-0
Usnesení č. 2 bylo přijato
3. Schválení cenové nabídky na projekt cesta „za Hrádkovými“
Dle cenové nabídky pana Kohouta na projekt „Komunikace pro připojení dvou pozemků“ činí
cena 30 500,-Kč + DPH 21%.
Usnesení č. 3: OZ schvaluje cenovou nabídku pana Kohouta na projekt „Komunikace pro
připojení dvou pozemků“ za cenu 30 500,-Kč + DPH 21%.
Hlasování: 6-0-0
Usnesení č. 3 bylo přijato
4. Informace ke stavebním úpravám požární nádrže u roubenky
Starostka informovala o zpoždění stavebních prací na rekonstrukci požární nádrže u roubenky
z důvodu výroby betonových prefabrikátů na zpevnění hrázky okolo cesty k domu čp.11 a 12.
Sítě okolo stavby jsou již zaměřeny. Uložení stavebního materiálu bude na obecním pozemku.
Usnesení č. 4: OZ bere na vědomí
5. Rozpočtové opatření č. 4
Účetní obce seznámila obecní zastupitelstvo s rozpočtovými změnami č. 4, které jsou nedílnou
součástí zápisu.
Usnesení č. 5: OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 4.
Hlasování: 6-0-0
Usnesení č. 5 bylo přijato

6. Členství obce Roseč v Turistické oblasti Třeboňsko z. s.
Jihočeský kraj je rozdělen do Turistických oblastí. Obec Roseč spadá na základě členství
v Mikroregionu Jindřichohradecka do turistické oblasti pod názvem „Destinační management
Česká Kanada z.s.“ Starostka navrhuje, že bychom se mohli zapojit jako partneři v Turistické
oblasti Třeboňsko. Při partnerství se neplatí členské příspěvky (10,-Kč/osobu/rok), obec nemá
právo rozhodovat, ale bude propagovaná včetně podnikatelských subjektů z obce.
Usnesení č. 6: OZ souhlasí se zapojením do partnerství s Turistickou oblastí Třeboňsko.
Hlasování: 5-0-1
Usnesení č. 6 bylo přijato
7. Různé
7.1. Starostka informovala o pracích na zbrzďovacím prahu u čp.102 a za čp.14.
7.2. Starostka obce informovala o ukončených pracích na obchodu v čp.52. Vícepráce na
stavebních úpravách činí 71 689,-Kč.
Usnesení č. 7.2: OZ schvaluje vícepráce na stavební úpravě pro obchod čp. 52.
Hlasování: 6-0-0
Usnesení č. 7.2 bylo přijato
7.3. Starostka informovala o zahájení digitalizace pozemků v katastrálním území obce Roseč.
7.4. Starostka informovala o žádosti Linky bezpečí o podporu ve výši 2 000,-Kč na provoz, který
je financován z poloviny z dotací státu a z poloviny si musí zajistit provoz sami.
Usnesení č. 7.4: OZ schvaluje finanční příspěvek ve výši 2 000,-Kč Lince bezpečí z.s.
Hlasování: 6-0-0
Usnesení č. 7.4 bylo přijato
7.5. Starostku kontaktoval pan Viktor Kiričenko s tím, že část cesty k Sýkoře je vedená po jeho
pozemcích. Dále informoval o špatné cestě pod Novým rybníkem a z toho důvodu se jezdí po
jeho poli. Konkrétní řešení záleží na digitálním zaměření pozemků.
Usnesení č. 7. 5.: OZ bere na vědomí
7.6. Miroslava Beránková informovala o konání akce pro děti „Těšíme se na prázdniny“ a
navrhuje pozvat ochotníky ze Samosol, kteří nabízejí odehrání pohádky „Dařbuján a Pandrhola“.
Cenové náklady by byly 7 000,-Kč pro ochotníky, úhrada za 10 kg jitrnic a 12 litrů piva. Celkové
náklady zhruba 9 000,-Kč. Mgr. Zdeněk Melichar navrhuje oslovit okolní obce, zda by se
nechtěli spolupodílet finančně na konání této akce a vybírat alespoň minimální vstupné.
Usnesení č. 7.6: OZ schvaluje konání divadla s náklady 9 000,-Kč.
Hlasování: 6-0-0
Usnesení č. 7.6 bylo přijato
Zasedání obecního zastupitelstva bylo ukončeno v 21,00 hod.
Zápis vyhotoven dne: 17. 5. 2017
Zapsala: Miroslava Beránková
Starosta: Hana Šmejkalová

Ověřili:

Jan Neshyba

Mgr. Zdeněk Melichar

