Zápis č. 24 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Roseč
konané 6. 9. 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. Organizace oslav obce, 3. Prodej pozemku p.č.95/2, 4. Pronájem
pozemku na pouť 2018, 5. Informace o provedení rozpočtového opatření č. 6, 6. Rozpočtové
opatření č. 7, 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. 23.
Hlasování: 6-0-0
Usnesení č. 1 bylo přijato
2. Organizace oslav obce
V sobotu 16.9.2017 se bude konat setkání rodáků, den řemesel a výstava na obecním úřadu. Bude
udělán rozpis služeb na hlídání výstavy. Pan Neshyba připraví značky na parkování. V tento den
se bude natáčet pořad „okénko z obce“ do Jihočeské televize. Hasiči připraví staré historické
stříkačky, které budou vystaveny před čp.38. Pavla Dvořáková vyzvedne koláčky v pekárně
v Novosedlech n. Než. Hasiči dojedou a postaví párty stan + pivní sety. Hasiči zajistí občerstvení.
Vedle KD budou postaveny 2 ks TOI TOI.
Usnesení č. 2: OZ bere na vědomí
Hlasování: 6-0-0
Usnesení č. 2 bylo přijato
3. Prodej pozemku p.č.95/2
Jedná se o pozemek na vodárnou za čp.14. Jedná se o pozemek, který obec koupila od manželů
Rešlových čp.35. Na tomto pozemku je studna, která zásobuje vodou čp.17 a 19. Zároveň se
jedná o pozemek, který je v územním plánu jako veřejné prostranství a nesmí se oplotit. Starostka
navrhuje tento pozemek neprodávat z důvodu, že se předpokládalo do budoucna tam udělat hřiště
pro seniory.
Usnesení č. 3: OZ neschvaluje prodej pozemku p.č.95/2.
Hlasování: 5-0-1
Usnesení č. 3 bylo přijato
4. Pronájem pozemku na pouť 2018
Žádost na pronájem veřejného prostranství podala paní Dagmar Dubská a pan Antonín Němeček
oba z Českých Budějovic. Starostka navrhuje nechat podmínky a cenu za pronájem, tak jako v r.
2017.
Usnesení č. 4: OZ: OZ schvaluje pronájem veřejného prostranství na pouť 2018 paní
Dagmar Dubské a panu Antonínu Němečkovi.
Hlasování: 6-0-0
Usnesení č. 3 bylo přijato
5. Informace o provedení rozpočtového opatření č. 6
Ke dni 17. 7. 2017 byly provedeny rozpočtové změny schváleny starostkou obce, které byly
provedeny dle pověření zastupitelstva obce a jsou nedílnou součástí zápisu.

Usnesení č. 5: OZ bere na vědomí.
6. Rozpočtové opatření č. 7
Účetní obce seznámila obecní zastupitelstvo s rozpočtovými změnami č. 7, které jsou nedílnou
součástí zápisu.
Usnesení č. 6: OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 7.
Hlasování: 6-0-0
Usnesení č. 6 bylo přijato
7. Různé
7.1. Statní veterinární správa nám oznámila, že jsme v ochranném pásmu včelího moru.
Usnesení č. 7.1: OZ bere na vědomí.
7.2. Dne 11. 9. bude na obecním úřadu v Roseči k veřejnému nahlédnutí katastrální operát
obnovený přepracováním souboru geodetických informaci a pracovník z katastrálního úřadupracoviště v J. Hradci bude podávat zájemcům informace k pozemkům.
Usnesení č. 7.2: OZ bere na vědomí.
7.3. Starostka informovala o zadání zpracování průkazu energetické náročnosti budov na čp. 46 a
čp. 52 paní Buzkové z Kunžaku za cenu 12 100,-Kč s DPH.
7.4. Pan David Prokeš má zájem o betonové sloupy po rozhlasu. Zastupitelstvo souhlasí
s odstraněním betonových sloupů na návsi před čp. 59 a u domu čp. 44.
Usnesení č. 7. 4.: OZ schvaluje ponechání betonových sloupů panu Davidu Prokešovi za
odstranění.
Hlasování: 6-0-0
Usnesení č. 7. 4. bylo přijato
7.5.
Starostka podala informace ohledně projektu na garážové stání.
7.6.
Starostka informovala o objednání 2 ks vitrín – k prodejně a ke hřbitovu.
7.7.
Starostka informovala o dokončovacích pracích na farní stodole- je dodělaný kamenný schod u
vchodu. Pro kolaudaci je potřeba postavit komín a osadit vrata do boční zdi. Pokud se nestihne
v r. 2017, budeme žádat o prodloužení stavebního povolení.
7.8.
Obecní úřad obdržel pozvánku Města Stráž n.N. na setkání starostů, zúčastní se starostka, účetní
a místostarosta.
7.9.
Starostka podala další informace ohledně projektu na VO směr Hatín.
Zasedání obecního zastupitelstva bylo ukončeno v 21,00 hod.
Zápis vyhotoven dne: 6. 9. 2017
Zapsala: Miroslava Beránková
Starostka: Hana Šmejkalová

Ověřili:

Jan Neshyba

Mgr. Zdeněk Melichar

