Zápis č. 25 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Roseč
konané 22. 11. 2017 v kanceláři OÚ v 19,00 hod.
Přítomni zastupitelé: Hana Šmejkalová, Mgr. Zdeněk Melichar, Marta Zmrhalová, Jan Neshyba,
Milena Marhounová, Ing. Pavla Dvořáková, MVDr. Miloš Heger
Omluven:
Program: 1. Zahájení, 2. Revokace usnesení č. 2 zápisu č. 19 ze dne 21. 12. 2016 a zrušení
usnesení č.5 zápisu č.21 ze dne 5.4.2017, 3. Revokace usnesení č. 7.4. zápisu č. 22 ze dne
17.5.2017, 4. Změna smlouvy o výpůjčce na prodejnu dle vyvěšeného záměru, 5. Zpráva o
uplatňování ÚP Roseč, 6. Informace o provedení rozpočtového opatření č. 8, 7. Rozpočtové
opatření č. 9, 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.
Usnesení č. 1: ZO souhlasí s programem dnešního jednání. Kontrola zápisu č. 24.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 1 bylo přijato
2. Revokace usnesení č. 2 zápisu č. 19 ze dne 21. 12. 2016 a zrušení usnesení č.5 zápisu č.21
ze dne 5.4.2017
V zápise č.19 dne 21.12.2016 v usnesení č. 2 bylo chybně uvedeno usnesení „Usnesení č. 2: OZ
schvaluje rozpočet na rok 2017 jako schodkový se schodkem ve výši 2324,7 tis. Kč a splátky ve
výši 330,75 tis. Kč a schvaluje ho na paragrafy jako závazné ukazatele a u daňových příjmů na
položky.“ V tomto usnesení chyběly celkové výdaje. Toto usnesení bylo opraveno usnesením č. 5
zápisu č. 21 ze dne 5.4.2017 ve znění „Usnesení č. 5: OZ schvaluje opravu zápisu č. 19
v usnesení č. 2 a to na: „OZ schvaluje rozpočet na rok 2017 v celkových příjmech 2915 tis. Kč a
v celkových výdajích 5244,7 tis. a schvaluje ho jako schodkový se schodkem ve výši 2324,7 tis.
Kč a splátky ve výši 330,75 tis. Kč a schvaluje ho na paragrafy jako závazné ukazatele a u
daňových příjmů na položky.“
Na základě dílčí kontroly z Krajského úřadu Jihočeského kraje bylo zjištěno, že v usnesení je
uvedena nesprávná výše schodku, která vznikla součtovou chybou. Proto prováníme revokaci
usnesení č.2 v zápisu č.19 na správné usnesení: „ZO schvaluje rozpočet na rok 2017 v celkových
příjmech 2915 tis. Kč a v celkových výdajích 4719,7 tis. a schvaluje ho jako schodkový se
schodkem ve výši 1804,7 tis. Kč a splátky ve výši 330,75 tis. Kč a schvaluje ho na paragrafy jako
závazné ukazatele a u daňových příjmů na položky a rušíme usnesení č.5 v zápisu č.21“.
Usnesení č. 2: ZO schvaluje revokaci usnesení č. 2 v zápisu č. 19 na: ZO schvaluje rozpočet
na rok 2017 v celkových příjmech 2915 tis. Kč a v celkových výdajích 4719,7 tis. a schvaluje
ho jako schodkový se schodkem ve výši 1804,7 tis. Kč a splátky ve výši 330,75 tis. Kč a
schvaluje ho na paragrafy jako závazné ukazatele a u daňových příjmů na položky. A dále
ZO schvaluje zrušení usnesení č. 5 v zápisu č. 21.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 2 bylo přijato
3. Revokace usnesení č. 7.4. zápisu č. 22 ze dne 17.5.2017
Na základě dílčí kontroly z Krajského úřadu Jihočeského kraje bylo zjištěno, že usnesením č.7.4.
zápisu č. 22 byl schválen finanční příspěvek ve výši 2 000,-Kč Lince bezpečí z.s. na základě
žádosti. Doporučení auditorem je přesně uvést jakou formou bude příspěvek poskytnut-dar,
dotace, návratná finanční výpomoc.
ZO schvaluje tento příspěvek poskytnout jako dar na základě darovací smlouvy.

Usnesení č. 3: ZO revokuje usnesení č. 7. 4. v zápisu č. 22 a schvaluje dar ve výši 2 000,-Kč
pro Linku bezpečí z.s..
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 3 bylo přijato
4. Změna smlouvy o výpůjčce na prodejnu dle vyvěšeného záměru
Na základě kontroly z krajského úřadu Jihočeského kraje bylo zjištěno, že smlouva o výpůjčce
s firmou Jednota s.d. v Jindřichově Hradci obsahuje formální chyby. Dále jsme byli upozorněni
na nevhodné znění článku týkajícího se s nákladů spojených s vytápěním a el. en. Po konzultaci
s právním oddělením v J.Hradci jsme vyvěsili záměr o změně smlouvy o výpůjčce, kterou se
opraví formální chyby. Náklady spojené s vytápěním prodejny a el. energie budou vyúčtovány
jednou ročně vždy po vyúčtování energií.
Usnesení č. 4: ZO schvaluje změnu smlouvy o výpůjčce na prodejnu dle vyvěšeného záměru
s dobou trvání do 31.12.2020 a náklady spojené s vytápěním prodejny a el. energie budou
vyúčtovány jednou ročně vždy po vyúčtování energií.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 4 bylo přijato
5. Zpráva o uplatňování ÚP Roseč
Zastupitelstvo obce Roseč projednalo č.2 návrh zprávy o uplatňování územního plánu Roseč
(dále jen “zpráva“):
Usnesení č. 5: ZO bere na vědomí –
1. předloženou 2. Zprávu o uplatňování územního plánu Roseč.
2. že se v zákonem stanovené lhůtě k návrhu zprávy vyjádřily dotčené orgány a vyjádření
jsou zpracována a vyhodnocena v přiložené tabulce návrhu zprávy.
3. že v zákonem stanovené lhůtě nebyly uplatněny připomínky.
Dále ZO schvaluje dle ustanovení §55 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu v platném znění předložený návrh 2. Zprávy o uplatňování územního
plánu Roseč
a ukládá starostce obce informovat Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor výstavby a
územního plánování o schválení zprávy.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 5 bylo přijato
6. Informace o provedení rozpočtového opatření č. 8
Ke dni 9. 10. 2017 byly provedeny rozpočtové změny schváleny starostkou obce, které byly
provedeny dle pověření zastupitelstva obce a jsou nedílnou součástí zápisu.
Usnesení č. 6: ZO bere na vědomí provedení rozpočtového opatření č. 8.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 6 bylo přijato
7. Rozpočtové opatření č. 9
Účetní obce seznámila obecní zastupitelstvo s rozpočtovými změnami č. 9, které jsou nedílnou
součástí zápisu.
Usnesení č. 7: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 9.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 7 bylo přijato

8. Různé
8.1. Starostka informovala o konání valné hromadě Mikroregionu Jindřichohradecka. Hlavně se
bude projednávat podání žádosti o dotaci z POV Jihočeského kraje. Je možné se rozhodnout
z nabídky-nabíjecí stanice pro elektrokola, nákup pivních setů, semináře pro účetní a starosty
obcí, odpočívadlo pro cyklisty atd.
Usnesení č. 8.1: ZO bere na vědomí.
8.2. Starostka informovala o opravě pomníku padlým firmou …………… z J.Hradce za cenu
4 000,-Kč
Usnesení č. 8.2: ZO bere na vědomí.
8.3. Starostka informovala vyhotovení projektu na rekonstrukci veřejného osvětlení za cenu a
zároveň o cenové nabídce firmy SETERM za cenu 275 243,60 Kč s DPH. Jedná se o firmu, která
zhotovuje výměnu elektrického vedení pro firmu EON. Cena je levnější o výkopové práce, které
hradí firma EON.
Usnesení č. 8. 3.: ZO schvaluje jako zhotovitele rekonstrukce veřejného osvětlení firmu
SETERM za cenu 275 243,60 Kč.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 8. 3. bylo přijato
8.4. Starostka informovala o nabídce pana ……………… o přednášce o Šumavě nebo o
rybnících na Třeboňsku. Mohlo by se konat v lednu v knihovně.
Usnesení č. 8. 4.: ZO bere na vědomí
8.5. Starostka informovala o nabídkách na odvlhčení budovy čp. 46. Po konzultaci s krajským
úřadem bylo zjištěno, že nabídky nejsou dobře srozumitelné a proto navrhují vrátit dotaci a
požádat o ní příští rok.
Usnesení č. 8. 5.: ZO schvaluje zrušení smlouvy o dotaci z POV Jihočeského kraje a vrácení
dotace ve výši 220 000,- Kč na účet Jihočeského kraje.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 8. 5. bylo přijato
8.6.
Starostka informovala o přípravě rozpočtu na rok 2018. Nutná je realizace pasportu veřejného
osvětlení, stavební úpravy rybníka Čuranda, Projekt na rekonstrukci čp.52, přístřešek na hasičské
auto atd..
Zasedání obecního zastupitelstva bylo ukončeno v 21,00 hod.
Zápis vyhotoven dne: 27.11. 2017
Zapsala: Miroslava Beránková
Starostka: Hana Šmejkalová

Ověřili:

Jan Neshyba

Mgr. Zdeněk Melichar

