Zápis č. 28 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Roseč
konané 21. 3. 2018 v kanceláři OÚ v 19,00 hod.
Přítomni zastupitelé: Hana Šmejkalová, Marta Zmrhalová, Jan Neshyba, Mgr. Zdeněk Melichar,
MVDr. Miloš Heger, Ing. Pavla Dvořáková
Omluven: Milena Marhounová
Program: 1. Zahájení, 2. Schválení závěrečného účtu obce Roseč za rok 2017, 3. Schválení
účetní závěrky obce Roseč za rok 2017, 4. Schválení smlouvy na věcné břemeno na sítě el.
vedení, 5. Oznámení o změně podmínek pro svoz plastových odpadů, 6. Schválení smlouvy na
pověřence pro ochranu osobních údajů a zpracování analýzy, 7. Rozpočtové opatření č. 2, 8.
Výběr zhotovitele na projekt „Stavební úpravy obecního hostince čp. 52“, 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: ZO souhlasí s programem dnešního jednání. Kontrola zápisu č. 27.
Hlasování: 6-0-0
Usnesení č. 1 bylo přijato
2. Schválení závěrečného účtu obce Roseč za rok 2017
Miroslava Beránková účetní obce přednesla návrh závěrečného účtu obce Roseč za rok 2017.
Předložila návrh závěrečného účtu, zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017,
rozvaha k 31. 12. 2017 a Fin 2-12 plnění rozpočtu k 31. 12. 2017. Zároveň informovala o
vyvěšení závěrečného účtu po dobu 15 - ti dnů na úřední desce. Obecní zastupitelstvo nemá
námitky a připomínky.
Usnesení č. 2: ZO souhlasí s celoročním hospodařením obce Roseč a schvaluje závěrečný
účet obce Roseč za rok 2017 a to bez výhrad.
Hlasování: 6-0-0
Usnesení č. 2 bylo přijato
3. Schválení účetní závěrky obce Roseč za rok 2017
Účetní obce Miroslava Beránková předložila ke schválení účetní závěrky sestavy k 31. 12. 2017 a
to Rozvahu, Fin 2-12 plnění rozpočtu, Výkaz zisku a ztrát, Přílohu dále Zprávu z přezkumu
hospodaření za rok 2017, Zprávu inventurní komise a Zprávu finančních kontrol za rok 2017.
Obecní zastupitelstvo zjistilo, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz
předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky. Výsledek hospodaření za rok 2017 ve výši
944 209,45 Kč bude zaúčtován ke dni schválení MD 431/D 432
Usnesení č. 3: ZO schvaluje účetní závěrku obce Roseč za rok 2017.
Hlasování: 6-0-0
Usnesení č. 3 bylo přijato
4. Schválení smlouvy na věcné břemeno na sítě el. vedení
Jedná se o návrh smlouvy na zřízení úplatného věcného břemene elektrického vedení na obecních
pozemcích od čp. 65 k čp. 85 a to ve výši 15 800,-Kč.
Usnesení č. 4: ZO schvaluje zřízení věcného břemene a zároveň uzavření smlouvy na zřízení
úplatného věcného břemene.
Hlasování: 6-0-0
Usnesení č. 4 bylo přijato

5. Oznámení o změně podmínek pro svoz plastových odpadů
Na základě oznámení firmy AVE odpadové hospodářství Jindřichův Hradec dochází od 1.3.2018
ke zpoplatnění separovaného odpadu typu plast a kompozitní obaly a to částkou 1350,-Kč/tunu,
nejedná se o vytříděné PET lahve. Je to hlavně z důvodu celosvětové situace, kdy přestaly třetí
osoby vykupovat tento druh odpadu a musí se za likvidaci platit. Pro naší obec se jedná zhruba o
7 500,-Kč za rok více na separovaný odpad. Dle vyjádření AVE je tato situace snad jen dočasná.
Dále s tím spojené - taška na tříděný odpad, abychom dále podporovali občany v třídění odpadů.
Nákup za 42,30 s DPH za kus.
Usnesení č. 2: ZO bere na vědomí informaci k situaci separovaného odpadu a zároveň
souhlasí s nákupem tašek na separovaný odpad ve výši 100 kusů za 42,30 s DPH za kus.
Hlasování: 6-0-0
Usnesení č. 5 bylo přijato
6. Schválení smlouvy na pověřence pro ochranu osobních údajů a zpracování analýzy
Na základě obecného evropského nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR byly
osloveny firmy na zpracování analýzy a dále na zajištění povinné funkce tzv. Pověřence ochrany
osobních údajů. Po zjištění všech nabídek vyšla jako nejlepší od firmy COMPACT OFFICE,
s.r.o. z Kunžaku zastoupená panem Ing. Romanem Fáberem, která by zpracovala vstupní analýzu
a to za cenu 14 000,-Kč s DPH a službu Pověřence ochrany osobních údajů za 400,-Kč za měsíc
bez DPH
Usnesení č. 6: ZO schvaluje smlouvu s COMPACT OFFICE, s.r.o. z Kunžaku zastoupené
panem Ing. Romanem Fáberem na zpracování vstupní analýzy dle GDPR a dále pana Ing.
Romana Fábera jako pověřence ochrany osobních údajů.
Hlasování: 5-1-0
Usnesení č. 6 bylo přijato
7. Výběr zhotovitele na projekt „Stavební úpravy obecního hostince čp. 52“
Byly osloveny tři firmy:
P-atelier JH s.r.o. – 79 700,-Kč bez DPH
Ing. Marie Buzková, Kunžak – 117 800,-Kč bez DPH
H-projekt, Miroslav Hájek – 36 000,-Kč bez DPH
Starostka navrhuje hlasovat pro firmu H-projekt, Miroslav Hájek za cenu 36 000,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 7: ZO schvaluje jako zhotovitele na akci projekt „Stavební úpravy obecního
hostince čp. 52“ firmu H-projekt, Miroslav Hájek za cenu 36 000,-Kč bez DPH.
Hlasování: 6-0-0
Usnesení č. 7 bylo přijato
8. Rozpočtové opatření č. 2
Účetní obce seznámila obecní zastupitelstvo s rozpočtovými změnami č. 2, které jsou nedílnou
součástí zápisu.
Usnesení č. 8: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2.
Hlasování: 6-0-0
Usnesení č. 8 bylo přijato
9. Různé
9.1. Starostka informovala o pořádání Andersenovy noci v pátek 23.3.2018 s tím spojené bude
osázení lípy za čekárnou.
Usnesení č. 9.1: ZO bere na vědomí.

9.2. Starostka informovala o cenové nabídce na rekonstrukci el. vedení v obecním hostinci. Pan
Kovář - JK servis s.r.o. za cenu 112 679,-Kč s DPH.
Usnesení č. 9.2: ZO schvaluje rekonstrukci el. vedení v obecním hostinci za cenu 112 679,Kč s DPH.
Hlasování: 6-0-0
Usnesení č. 9.2. bylo přijato
9.3. Starostka informovala o záměru rekonstrukce čp. 46. Firma DRYMAT s.r.o. z Chrudimi
nabídla novou cenovou nabídku na elektroosmózu jen na bytovou jednotku a sklepní prostor a to
ve výši 127 177,-Kč s DPH.
Usnesení č. 9. 3.: ZO schvaluje odvlhčení bytu + sklepní prostor v čp. 46 od firmy
DRYMAT s.r.o. z Chrudimi a to ve výši 127 177,-Kč s DPH.
Hlasování: 6-0-0
Usnesení č. 9.3. bylo přijato
9.4. Starostka informovala o neformální schůzce s panem Ing. Petrem Köhlerem, rodinný penzion
Veverčí dvůr, Roseč čp.8. Na schůzce se projednávala případná spolupráce penzionu a obce.
Usnesení č. 9.4: ZO bere na vědomí.
Zasedání obecního zastupitelstva bylo ukončeno v 21,00 hod.
Zápis vyhotoven dne: 26.3. 2018
Zapsala: Miroslava Beránková
Starostka: Hana Šmejkalová

Ověřili:

Jan Neshyba

Mgr. Zdeněk Melichar

