Zápis č. 23 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Roseč
konané 28. 6. 2017 v kanceláři OÚ v 19,00 hod.
Přítomni zastupitelé: Hana Šmejkalová, Mgr. Zdeněk Melichar, Marta Zmrhalová, Jan Neshyba,
Milena Marhounová, Ing. Pavla Dvořáková
Omluven: MVDr. Miloš Heger
Program: 1. Zahájení, 2. Návrh vyhlášky na omezení kouření a alkoholu na akcích, 3. Návrh
pamětní desky, 4. Informace ke stavebním úpravám požární nádrže u roubenky, 5. Územní plán
obce Roseč, 6. Rozpočtové opatření č. 5, 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. 22.
Hlasování: 6-0-0
Usnesení č. 1 bylo přijato
2. Návrh vyhlášky na omezení kouření a alkoholu na akcích
Na základě informace dozoru ministerstva vnitra může obec regulovat vyhláškou omezit kouření
a alkohol na veřejně přístupných akcích, kde se zdržují děti.
Zastupitelstvo navrhuje vyhlášku nevydávat.
Usnesení č. 2: OZ neschvaluje vydání vyhlášky na omezení kouření a alkoholu na veřejně
přístupných akcích.
Hlasování: 6-0-0
Usnesení č. 2 bylo přijato
3. Návrh pamětní desky
Starostka navrhuje zhotovení pamětní desky na farní stodolu z pískovce nebo z kamene
z Mrákotína.
Usnesení č. 3: OZ schvaluje zhotovení pamětní desky na farní stodolu z kamene.
Hlasování: 6-0-0
Usnesení č. 3 bylo přijato
4. Informace ke stavebním úpravám požární nádrže u roubenky
Stavební firma je časově v souladu se smlouvou. Nyní se řeší dešťová kanalizace ve spodní části
rybníka. Ta se bude napojovat okolo hráze.
Usnesení č. 4: OZ bere na vědomí
5. Územní plán obce Roseč
Územní plán obce Roseč schválený byl v roce 2009. Každé čtyři roky se dělá revize územního
plánu. Pan Daniel Rešl by chtěl vystavět kravín pod hřbitovem. Nyní navrhl, že by bylo ideální
postavit kravín za drůbežárnou pana Stanislava Kuriše. Tento pozemek je v majetku manželů
Červenkových.
Usnesení č. 5: OZ bere na vědomí.
6. Rozpočtové opatření č. 5
Účetní obce seznámila obecní zastupitelstvo s rozpočtovými změnami č. 5, které jsou nedílnou
součástí zápisu.

Usnesení č. 6: OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 5.
Hlasování: 6-0-0
Usnesení č. 6 bylo přijato
7. Různé
7.1. Starostka informovala o žádosti pana Jana Neshyby ml., Roseč čp. 17 na odkup pozemku p.
č. 95/2. Jedná se o pozemek za budovou vodárny. Bude vyvěšen záměr na prodej části pozemku
95/2.
Usnesení č. 7.1: OZ schvaluje záměr prodeje části pozemku č. 95/2.
Hlasování: 6-0-0
Usnesení č. 7.1 bylo přijato
7.2. Starostka obce informovala o konání tradiční poutě dne 30.7.2017. Vybírání poplatků zajistí
pan Zdeněk Melichar a Pavla Dvořáková.
Usnesení č. 7.2: OZ bere na vědomí.
7.3. Starostka informovala o konání hasičské soutěže dne 8.7.2017. Je zajištěna vyjímka o
objezdu návsi a vyvěšeno rušení nočního klidu.
7.4. Starostka požádala kontrolní výbor o kontrolu knihy jízd hasičského auta.
7.5. Starostku informovala o přijetí dotace od Jihočeského kraje z grantu POV ve výši 220 tis.
Kč. Musí se udělat výběrové řízení na odvlhčení celé budovy způsobem zvaný injektáž, kdy se
navrtá obvodová zeď.
Usnesení č. 7. 5.: OZ bere na vědomí
7.6. Starostka informovala o návštěvě projektanta z firmy Mašek elektro, který dělá projekt na
prodloužení el. Vedení k novým domům za Hrádkovou zahrádkou. Firma E-on chce udělat
smyčku a zokruhovat el. vedení. Tím se odpojí světlo od Kadleců směrem k Hegerům. Tzn. že se
musí udělat projekt na veřejné osvětlení směr k Hegerovi a k novým domům.
Starostka dále informovala o uzavření smlouvy na věcné břemeno s firmou E-on Distribuce a.s.
jedná se o zatížení pozemků č. 693/11, Pk 693/1, 705/2, 719, 741, 692/8, 653/13, 692/4 věcným
břemenem.
Usnesení č. 7.6: OZ souhlasí se smlouvou o smlouvě budoucí na věcné břemeno na
pozemcích č. 693/11, Pk 693/1, 705/2, 719, 741, 692/8, 653/13, 692/4 a zároveň souhlasí se
zadáním zakázky na projektovou dokumentaci na veřejné osvětlení.
7.7. Starostka informovala o komplikaci s provozováním prodejny. Není pracovní síla pro
prodejnu. Vyvěsí se nabídka zaměstnání na úřední desku a internetové stránky obce Roseč.
7.8. Informace o nutném pořízení vodní pumpy na hřbitov, protože je rozbitá a počítalo se s tím i
v rozpočtu.
Zasedání obecního zastupitelstva bylo ukončeno v 21,00 hod.
Zápis vyhotoven dne: 28. 6. 2017
Zapsala: Miroslava Beránková
Starosta: Hana Šmejkalová

Ověřili:

Jan Neshyba

Mgr. Zdeněk Melichar

