Zápis č. 27 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Roseč
konané 7. 2. 2018 v kanceláři OÚ v 19,00 hod.
Přítomni zastupitelé: Hana Šmejkalová, Marta Zmrhalová, Jan Neshyba, Milena Marhounová,
Mgr. Zdeněk Melichar, MVDr. Miloš Heger,
Omluven: Ing. Pavla Dvořáková
Program: 1. Zahájení, 2. Schválení podání žádosti o dotaci na „Stavební úpravy vodní nádrže
v obci Roseč“ u čp. 65, 3. Informace o založení účtu pro Fond obnovy a rozvoje
vodohospodářské infrastruktury, 4. Schválení žádosti o dotaci pro JSDH Roseč, 5. Projednání a
schválení inventarizace majetku obce Roseč k 31. 12. 2017, 6. Informace o provedení
rozpočtového opatření č.1, 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: ZO souhlasí s programem dnešního jednání. Kontrola zápisu č. 26.
Hlasování: 6-0-0
Usnesení č. 1 bylo přijato
2. Schválení podání žádosti o dotaci na „St. úpravy vodní nádrže v obci Roseč“ u čp. 65
V souladu se schváleným rozpočtem na rok 2018 navrhuje starostka požádat o dotaci na stavební
úpravy vodní nádrže u čp. 65 od Jihočeského kraje z programu „Podpora rekonstrukcí a oprav
požárních nádrží (návesních rybníčků) v obcích“. Místostarosta navrhuje zjistit dotační programy
z Ministerstva zemědělství na podporu rybníků a podat žádost o dotaci u obojích institucí.
Usnesení č. 2: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na stavební úpravy vodní nádrže v obci
Roseč z programu „Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží (návesních rybníčků)
v obcích“ a zároveň zkusit podání žádosti z Ministerstva zemědělství.
Hlasování: 6-0-0
Usnesení č. 2 bylo přijato
3. Informace o založení účtu pro Fond obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury
Dne 13.12.2017 ZO schválilo zřízení Fondu obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury a
to formou podúčtu k základnímu běžnému účtu u České spořitelny. ČS a.s. nemá podúčty,
znamenalo by to založit další účet se stejnými podmínkami - měsíční bankovní poplatky jsou ve
výši 40,-Kč + platba za každý pohyb na účtu. Po zjišťování smluvních podmínek a bankovních
poplatků starostka zjistila, že účet bez poplatků má Fio banka. Otevření účtu u Fio banky je
podmíněné souhlasem majitele banky, který jsme do dneška neobdrželi. Starostka rozhodla, že
účet pro Fond obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury založíme u Waldviertler
Sparkasse v J. Hradci, který je zpoplatněn 60,-Kč/měs, pásmové úročení vkladu a transakce do
10-ti počtů měsíčně zdarma.
Usnesení č. 3: ZO bere na vědomí informace o zřízení účtů a schvaluje založení nového účtu
u Waldviertler Sparkasse v J. Hradci a to za účelem Fondu obnovy a rozvoje
vodohospodářské infrastruktury.
Hlasování: 6-0-0
Usnesení č. 3 bylo přijato
4. Schválení žádosti o dotaci pro JSDH Roseč
Starostka poděkovala zástupcům SDH Roseč za rychlou akci při hašení požáru v obci na

rodinném domě. Tento zásah ukázal, čím by bylo potřeba dovybavit jednotku SDH Roseč a to je
např. elektrocentrála, světelná rampa, sadu savic, proudnice „tajfun“, třídílný hliníkový žebřík.
Zástupci SDH Roseč se dále vyjádřili, že by bylo třeba opravit hasičskou stříkačku.
Usnesení č. 4: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z programu „Neinvestiční dotace pro
jednotky SDH obcí Jihočeského kraje“ na opravu hasičské stříkačky a nákup drobného
majetku (např. elektrocentrála, světelná rampa, sadu savic, proudnice „tajfun“, třídílný
hliníkový žebřík)
Hlasování: 6-0-0
Usnesení č. 4 bylo přijato
5. Projednání a schválení inventarizace majetku obce Roseč k 31. 12. 2017
Starostka informovala o provedení inventarizace obce Roseč k 31. 12. 2017. Zároveň informuje o
návrhu inventarizační komise k vyřazení majetku dle inventarizační zprávy.
Usnesení č. 2: OZ schvaluje inventarizaci k 31. 12. 2017 a zároveň souhlasí s vyřazením
majetku dle návrhu inventarizační komise.
Hlasování: 6-0-0
Usnesení č. 5 bylo přijato
6. Informace o provedení rozpočtového opatření č. 1
Účetní obce Miroslava Beránková přednesla provedené rozpočtové opatření č. 1, které se týká
hlavně prezidentských voleb a drobných výdajů, a jsou nedílnou součástí zápisu.
Usnesení č. 6: ZO bere na vědomí informaci o provedení rozpočtového opatření č. 1.
7. Různé
7.1. Starostka informovala o potřebě aktualizace kontaktů na krizový štáb. Starostka navrhuje
vyměnit Jana Šachla ml. za Jiřího Michala ml.
Usnesení č. 7.1: ZO bere na vědomí změnu v krizovém štábu obce Roseč.
7.2. Starostka informovala o jednání starostů Jihočeského kraje v Jindřichově Hradci.
Usnesení č. 7.2: ZO bere na vědomí.
7.3. Starostka informovala o dokončení prací na rekonstrukci veřejného osvětlení. Zároveň
informovala o zadání provedení pasportu veřejného osvětlení. Cena za zpracování pasportu je
9 000,-Kč bez DPH.
Usnesení č. 7. 3.: ZO bere na vědomí.
7.4. Starostka informovala o přípravách na opravu elektroinstalace v obecním hostinci dle norem.
Zároveň navrhuje zadání výběrového řízení na projekt rekonstrukce obecního hostince.
Usnesení č. 7. 4.: ZO schvaluje výběrové řízení na projekt „Rekonstrukce obecního
hostince.“
Hlasování: 6-0-0
Usnesení č. 7. 4. bylo přijato
7.5. Pan Jan Neshyba st. upozornil na problém s volně pobíhajícími psy bez dozoru majitelů.
Starostka bere toto upozornění na vědomí a zašle upozornění majitelům pobíhajících psů.
Zasedání obecního zastupitelstva bylo ukončeno v 21,00 hod.
Zápis vyhotoven dne: 14. 2. 2018
Zapsala: Miroslava Beránková
Starostka: Hana Šmejkalová

Ověřili:

Jan Neshyba

Mgr. Zdeněk Melichar

