Zápis č. 29 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Roseč
konané 16. 5. 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. Výběrové řízení na akci - Cyklostezka „Sýkora-Háj“, 3. Schválení
věcného břemene na sítě el.vedení - Sýkorová, 4. Odvlhčení bytu, 5. Informace o provedení
rozpočtového opatření č.3, 6. Různé, 7. 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. 28.
Hlasování: 6-0-0
Usnesení č. 1 bylo přijato
2. Výběrové řízení na akci - Cyklostezka „Sýkora-Háj“
Jedná se o první část této cyklostezky, která bude položena asfaltovým povrchem.
Byly osloveny tři firmy:
Swietelsky s.r.o., J.Hradec – 523 389,08 s DPH
Vialit s.r.o., Soběslav – 488 354,79 s DPH
Strabag a.s. Soběslav – 556 267,89 s DPH
Usnesení č. 2: ZO schvaluje jako zhotovitele na akci Cyklostezka „Sýkora-Háj“ firmu Vialit
s.r.o. za cenu 488 354,79 s DPH.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 2 bylo přijato
3. Schválení věcného břemene na sítě el.vedení - Sýkorová
Jedná se o návrh smlouvy na zřízení úplatného věcného břemene elektrického vedení na obecním
pozemku p. č. 760/1 u čp. 102 a to ve výši 1 000,-Kč.
Usnesení č. 3: ZO schvaluje zřízení věcného břemene na obecním pozemku p. č. 760/1 a
zároveň uzavření smlouvy na zřízení úplatného věcného břemene.
Hlasování: 6-1-0
Usnesení č. 3 bylo přijato
4. Odvlhčení bytu
Byla sepsána smlouva s firmou Drymat s.r.o.. Byl potvrzen termín na 27.7. Nebude se odvlhčovat
sklep. Zakázka za celkovou cenu 118 532,- s DPH.
Usnesení č. 4: ZO bere na vědomí informaci
5. Informace o provedení rozpočtového opatření č.3
Účetní obce seznámila obecní zastupitelstvo s provedenými rozpočtovými změnami č. 3, které
jsou nedílnou součástí zápisu.
Usnesení č. 5: OZ bere na vědomí
6. Různé
6.1. Starostka poděkovala členům SDH Roseč za uhašení kompostu.

6.2. Starostka informovala o provozu prodejny Jednota v Roseči.
6.3. Starostka oznámila o žádosti Linky Bezpečí na dar na její činnost.
Usnesení č. 6. 3.: ZO schvaluje dar pro linku bezpečí ve výši 2 000,-Kč.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 6.3. bylo přijato
6.4. Starostka informovala o pracích na obecním majetku. Vystavení komína na farní stodole,
vrata na farní stodole, Elektroinstalace v obecní hospodě.
Usnesení č. 6.4: ZO bere na vědomí.
6.5. Starostka informovala o nabídce Rádia Česká Kanada spolupráce obce a rádia za roční
spolupráci za 30 000,-Kč.
Usnesení č. 6. 5.: ZO neschvaluje nabídku Rádia Česká Kanada.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 6.5. bylo přijato
6.6. Starostka předložila vyhotovený pasport veřejného osvětlení. Pan Neshyba se dotázal, kdy se
bude dělat světlo u čp.103. Po dlouhé diskusi bylo navrženo, aby se nechal udělat projekt na
rekonstrukci veřejného osvětlení s tím, že přednost bude mít světlo u čp.103.
6.7. Starostka informovala o návštěvě hodnotitelské komise Vesnice roku dne 5.6.2018 od 13,3015,30 hodin.
Zasedání obecního zastupitelstva bylo ukončeno v 21,00 hod.
Zápis vyhotoven dne: 16.5.2018
Zapsala: Miroslava Beránková
Starostka: Hana Šmejkalová

Ověřili:

Jan Neshyba

Mgr. Zdeněk Melichar

