Zápis č. 30 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Roseč
konané 27. 6. 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, Milena Marhounová
Omluven:
Program: 1. Zahájení, 2. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Roseč na volební období
2018-2022, 3. Volby do zastupitelstva obce - informace, 4. Schválení příspěvku na provoz
prodejny Jednota v Roseči, 5. Schválení změny ceny za smlouvu o dílo na projekt rekonstrukce
obecního hostince, 6. Informace o provedení rozpočtového opatření č.4, 7. Rozpočtové opatření
č. 5, 8. Různé, 9. 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. Starostka navrhuje změnu
programu v bodě 4 a to ze Schválení příspěvku na Projednání žádosti o finanční dotaci.
Usnesení č. 1: ZO souhlasí se změnou v bodu 4 a s programem dnešního jednání. Kontrola
zápisu č. 29.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 1 bylo přijato
2. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Roseč na volební období 2018-2022
Dle zákona 128/2000 Sb. § 68 zastupitelstvo projednalo počet členů zastupitelstva. Starostka
navrhuje zanechat počet členů ve výši 7 členů.
Usnesení č. 2: OZ schvaluje počet členů zastupitelstva na volební období 2018-2022 a to ve
výši 7 členů.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 2 bylo přijato
3. Volby do zastupitelstva obce - informace
Starostka informovala přítomné o povinnosti podání kandidátních listin na městském úřadu
v Jindřichově Hradci do 31. 7. 2018 do 16,00 hodin. Vyzvala zastupitele o obhajobu mandátu.
Usnesení č. 3: ZO bere na vědomí
4. Projednání žádosti o finanční dotaci na provoz prodejny Jednota v Roseči
Na základě vyúčtování el.energie a plynu byla vystavena faktura provozovateli Jednota s.d. na
částku 85 563,-Kč. Z toho je platba za plyn 25 087,-Kč a platba za el. energii 60 476,-Kč. Firma
Jednota s. d. podala žádost o finanční dotaci ve výši 60 476,-Kč tj. Starostka navrhuje poskytnout
firmě Jednota s.d. finanční dar ve výši 50 000,-Kč.
Usnesení č. 4: ZO schvaluje finanční dar ve výši 50 000,-Kč firmě Jednota s.d.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 4 bylo přijato
5. Schválení změny ceny za smlouvu o dílo na projekt rekonstrukce obecního hostince
Dle rozhodnutí ZO dne 21. 3. 2018 usnesením 7. bylo rozhodnuto o zadání zakázky na projekt
„Stavební úpravy obecního hostince čp. 52“. H-projekt, Miroslav Hájek
Rozděleno na tři části:
1. Část A – současný stav a návrh řešení - splatnost po projednání návrhu – 32 670,- s DPH
2. Část B – projekt ke stavebnímu řízení – splatnost po předání – 19 360,- s DPH

3. Část C – projekt k provedení stavby – splatnost po předání – 18 150,- s DPH
Celková částka činní 70 180,- s DPH oproti 43 560,- s DPH Kč. Navýšení ceny vzniklo z důvodu
změny zaměření současného stavu celého objektu o 12 000,-Kč bez DPH a změna krovu nad
vstupem 5 000,- Kč bez DPH a dokumentace stavby DSJ o 2 000,-Kč bez DPH a návrh řešení
v alternativách o 3 000,-Kč bez DPH.
Usnesení č. 5: OZ souhlasí s navýšením ceny za projekt „Stavební úpravy obecního hostince
čp. 52“ na celkovou cenu 70 180,-s DPH Kč.
Hlasování: 5-0-2
Usnesení č. 5 bylo přijato

6. Informace o provedení rozpočtového opatření č.4
Účetní obce seznámila obecní zastupitelstvo s provedenými rozpočtovými změnami č. 4, které
jsou nedílnou součástí zápisu, zároveň jsou vyvěšeny na stránkách obce Roseč.
Usnesení č. 5: OZ bere na vědomí
7. Rozpočtové opatření č. 5
Účetní obce seznámila obecní zastupitelstvo s rozpočtovými změnami č. 5, které jsou nedílnou
součástí zápisu, zároveň budou vyvěšeny na stránkách obce Roseč dle zákona.
Usnesení č. 7: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 7 bylo přijato
8. Různé
8.1. Starostka informovala o organizaci noční hasičské soutěže a požádala členy SDH o úklid
obecního hostince.
8.2. Starostka poděkovala všem, kteří podpořili obec Roseč v soutěži Vesnice roku, kde jsme
získali Zlatou cihlu za Farní stodolu.
8.3. Annenská pouť se bude konat 29.7.2018. Výběr poplatků bude zajišťovat Pavla Dvořáková a
Zdeněk Melichar.
Zasedání obecního zastupitelstva bylo ukončeno v 20,30 hod.
Zápis vyhotoven dne: 27. 6. 2018
Zapsala: Miroslava Beránková
Starostka: Hana Šmejkalová

Ověřili:

Jan Neshyba

Mgr. Zdeněk Melichar

