Zápis č. 20 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Roseč
konané 9. 2. 2017 v kanceláři OÚ v 19,00 hod.
Přítomni zastupitelé: Hana Šmejkalová, Mgr. Zdeněk Melichar, Marta Zmrhalová, Jan Neshyba,
Milena Marhounová, MVDr. Miloš Heger
Omluven: Ing. Pavla Dvořáková
Program: 1. Zahájení, 2. Schválení zhotovitele akce „Stavební úpravy požární nádrže v obci
Roseč“, 3. Schválení prodeje části pozemku p.č.1/5 o výměře 6 m2, 4. Schválení Obecně závazné
vyhlášky na školské obvody ZŠ, 5. Výstavba garáže na hasičské auto, 6. Schválení inventarizace
ke dni 31.12.2016 a návrh na vyřazení drobného majetku, 7. Informace na pracích na projektu
„Stavební úpravy čp.52“, 8. Připravované kulturní akce v roce 2017 a výročí obce, 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 a navrhla doplnění programu o
body: Schválení střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2018-2021, Rozpočtové opatření
č. 1, Informace o změně rozpočtových položek v rozpočtu na rok 2017 a Informace o výskytu
ptačí chřipky v regionu.
Usnesení č. 1: OZ souhlasí s programem i s doplněním bodů. Kontrola zápisu č. 19.
Hlasování: 6-0-0
Usnesení č. 1 bylo přijato
2. Schválení zhotovitele akce „Stavební úpravy požární nádrže v obci Roseč“
Bylo osloveno šest firem. Cenovou nabídku odevzdalo 5 firem.
Lesostavby Třeboň a.s. - 1 189 448,- Kč bez DPH
ZPS JH s.r.o. – 1 265 861,49 Kč bez DPH
VHS - Vodohospodářské stavby s.r.o. – 1 594 922,- Kč bez DPH
PAS NATURA s.r.o. – 1 592 000,- Kč bez DPH
Vodní stavitelství s.r.o. – 1 582 346,- Kč bez DPH
Výběrová komise ve složení Lucie Brendlová, Ing. František Sedláček, Mgr. Zdeněk Melichar,
Hana Šmejkalová a Miroslava Beránková navrhují po posouzení cenových nabídek firmu
Lesostavby Třeboň a.s. za cenu 1 189 448,-Kč bez DPH.
Usnesení č. 2: OZ schvaluje jako zhotovitele na akci „Stavební úpravy požární nádrže
v obci Roseč“ firmu Lesostavby Třeboň za cenu 1 189 448,-Kč bez DPH.
Hlasování: 6-0-0
Usnesení č. 2 bylo přijato
3. Schválení prodeje části pozemku p.č.1/5 o výměře 6 m2
Na základě žádosti pana Davida Prokeše, Roseč 51 byl vyvěšen záměr o prodeji části pozemku p.
č.1/5 vytýčení dle geometrického plánu č. 234-489/2016. OZ souhlasí s prodejem panu Davidu
Prokešovi, Roseč 51 za cenu 50,-Kč za 1m2.
Usnesení č. 3: OZ schvaluje prodej části pozemku p. č. 1/5 dle geometrického plánu č. 234489/2016 o výměře 6m2 panu Davidu Prokešovi za cenu 50,-Kč za 1m2 .
Hlasování: 6-0-0
Usnesení č. 3 bylo přijato
4. Schválení Obecně závazné vyhlášky na školské obvody ZŠ
Dle nového zákona o školství je třeba stanovit školský obvod pro základní školu pro děti z obce
Roseč. Jindřichův Hradec zaslal návrh dohody s obcí Roseč a to na 2. ZŠ, ul. Janderova,

Jindřichův Hradec. Zároveň se ruší dohoda z 14.1.2006.
Usnesení č. 4: OZ schvaluje dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádovostí
základní školy a zároveň schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.1/2017 o školských
obvodech ZŠ.
Hlasování: 6-0-0
Usnesení č. 4 bylo přijato
5. Výstavba garáže na hasičské auto
Starostka informovala o přípravě studie na hasičskou garáž. Jedná se o přístavbu u nynější garáže
u budovy úřadu čp. 46. Byla by plochá střecha s mírným sklonem, zásuvné vrata, celá konstrukce
by byla z dřeva s podezdívkou.
Usnesení č. 5: OZ schvaluje přístavbu garáže u budovy úřadu čp. 46 a pověřuje starostku
se zahájením stavebním řízením.
Hlasování: 6-0-0
Usnesení č. 5. bylo přijato
6. Schválení inventarizace ke dni 31. 12. 2016 a návrh na vyřazení drobného majetku
Předseda inventarizační komise přednesl dle zápisu návrh na vyřazení drobného majetku. Tento
majetek je již nefunkční.
Usnesení č. 6: OZ schvaluje vyřazení drobného majetku dle zápisu inventarizační komise.
Hlasování: 6-0-0
Usnesení č. 6 bylo přijato
7. Informace na pracích na projektu „Stavební úpravy čp. 52“
Již je proveden projekt na přestavbu a je zahájeno stavební řízení. Projekt je již zaplacen a
vystaven správní poplatek ve výši 5 000,-Kč na stavební povolení. Zároveň se provede zateplení
stropu.
Usnesení č. 7: OZ bere na vědomí.
8. Připravované kulturní akce v roce 2017 a výročí obce
Zajišťuje kulturní výbor. Miroslava Beránková informovala o přípravě dětského maškarního a
Andersenovy noci. Největší práce je spojená s přípravami na setkání rodáků a přátel obce Roseč
na září 2017. Miroslava Beránková vyzvala všechny o pomoc s přípravami.
9. Schválení střednědobého rozpočtového výhledu
Účetní obce informovala o změně zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech. Tato změna
se týká také změny názvu z Rozpočtového výhledu na Střednědobý rozpočtový výhledu. Zároveň
se musí vyvěšovat před schválení a po schválení. Protože se rozpočtový výhled schválil před
zněním tohoto zákona, účetní provede změnu názvu a vyvěsí střednědobý rozpočtový výhled ve
znění z prosince 2016 pouze se změnou názvu.
Usnesení č. 9: OZ bere na vědomí o změně názvu střednědobého rozpočtového výhledu.
10. Rozpočtové opatření č.1
Účetní obce Miroslava Beránková přednesla rozpočtové opatření č.1, které je nedílnou součástí
zápisu.
Usnesení č. 10: OZ schvaluje rozpočtové opatření č.1.
Hlasování: 6-0-0
Usnesení č. 10 bylo přijato

11. Informace o změně rozpočtových položek v rozpočtu na rok 2017
Na základě změny vyhlášky o rozpočtové skladbě dochází ke změně rozpočtové položky 1351 –
„Odvod z loterií a podobných her“ na položku 1382. Tato změna bude provedena ve schváleném
rozpočtu obce Roseč. V žádném případě nedojde k pohybu v celkových příjmech.
Usnesení č. 10: OZ bere na vědomí tuto změnu.
12. Informace o výskytu ptačí chřipky v regionu
Místostarosta obce informoval občany o výskytu ptačí chřipky. Obec Roseč je v dozorovém
pásmu ochrany. Je důležité zamezení styku volně žijícího ptactva s domácí drůbeží.
Usnesení č. 12: OZ bere na vědomí
13. Různé
13.1. Pan MVDr. Miloš Heger se dotázal, zda budou vrata dle myšlenky bývalého starosty
Františka Volfa. Starostka odpověděla, že se toto bude řešit až v dalších letech.
13.2. Jan Šachl vznesl dotaz, jakým způsobem se bude letos řešit noční hasičská soutěž. Povolení
zvláštního užívání silnice. Starostka odpověděla, že toto se bude řešit stejným způsobem jako
v loňském roce.
13.3. Pan MVDr. Miloš Heger navrhl, zda by se nenaplánoval zájezd do divadla do Prahy.

Zasedání obecního zastupitelstva bylo ukončeno v 20,30 hod.
Zápis vyhotoven dne: 10. 2.2017
Zapsala: Miroslava Beránková
Starosta: Hana Šmejkalová

Ověřili:

Jan Neshyba

Mgr. Zdeněk Melichar

