Zápis č. 31 ze zasedání Zastupitelstva obce Roseč
konané 22. 6. 2022 v kanceláři OÚ v 19,00 hod.
Přítomni zastupitelé: Miroslava Beránková, David Prokeš, Miroslav Šachl, Marta Zmrhalová,
Jaroslav Hamerník – příchod 19:05, Mgr. Zdeněk Melichar – odchod 19:25
Omluven: MVDr. Miloš Heger
Program: 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu, 2. Schválení programu schůze, 3. Kontrola
zápisu z minulé schůze, 4. Navýšení ceny stočného na II. pololetí 2022, 5. Schválení dodatku
č.10 ke Smlouvě o likvidaci odpadu s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., 6.
Projednání Závěrečného účtu Mikroregionu Jindřichohradecko, 7. Informace o provedení
rozpočtového opatření č. 3, 8. Projekt na fotovoltaické panely na budově čp.52, 9. Různé, 10.
Diskuse, závěr
Způsob hlasování: pro návrh hlasovalo členů ZO – proti návrhu hlasovalo členů ZO – zdrželo se hlasování členů ZO

Průběh schůze:
1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
Starostka Miroslava Beránková zahájila schůzi. Navrhuje jako ověřovatele zápisu pana Davida
Prokeše a Martu Zmrhalovou.
Usnesení č. 1: ZO schvaluje ověřovatele zápisu Davida Prokeše a Martu Zmrhalovou.
Hlasování: 5-0-0
Usnesení č. 1 bylo přijato
2. Schválení programu schůze
Starostka Miroslava Beránková seznámila s programem dnešní schůze.
Usnesení č. 2: ZO schvaluje program dnešního jednání.
Hlasování: 5-0-0
Usnesení č. 2. bylo přijato
19:05 příchod Jaroslava Hamerníka
3. Kontrola zápisu z minulé schůze
Starostka Miroslava Beránková přečetla zápis z minulého jednání.
Usnesení č. 3: ZO souhlasí s formou zápisu ze dne 18.5.2022.
Hlasování: 6-0-0
Usnesení č. 3. bylo přijato
4. Navýšení ceny stočného na II. pololetí 2022
Po odeslání monitorovací zprávy na Státní fond životního prostředí za loňský rok, bylo zjištěno,
že musí dojít k navýšení ceny stočného na letošní rok alespoň o 0,56 Kč. Je to z důvodu dodržení
dotačních podmínek dle smlouvy o poskytnutí dotace na kanalizaci a ČOV pod Trachtou.
Starostka navrhla zaokrouhlit navýšení ceny na celé koruny nahoru tzn. navýšit cenu stočného na
II. polovinu roku o 1 Kč. I přes navýšení ceny stočného bude obec Roseč ve ztrátě 18 000,-Kč.
Usnesení č. 4: ZO schvaluje navýšení stočného na II. polovinu roku 2022 na cenu 13,-Kč za
1 m3.
Hlasování: 6-0-0
Usnesení č. 4 bylo přijato

5. Schválení dodatku č.10 ke Smlouvě o likvidaci odpadu s firmou AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o.
Na základě předešlých informací z jednání s firmou AVE CZ došlo k návrhu navýšení o 5,5 %,
které by byly zohledněny na začátku příštího roku. Dále by došlo ke snížení poplatku za likvidaci
papíru z 1800,-Kč na 1000,- Kč za tunu. Starostka navrhuje tento návrh přijmout.
Usnesení č. 5: ZO schvaluje dodatek č. 10 ke Smlouvě o likvidaci odpadu s firmou AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o.
Hlasování: 6-0-0
Usnesení č. 5 bylo přijato
6. Projednání Závěrečného účtu Mikroregionu Jindřichohradecko
Závěrečný účet Mikroregionu Jindřichohradecka byl vyvěšen na úřední desce obce Roseč, kde se
s ním mohli občané i zastupitelé seznámit. Starostka informovala zastupitele, že závěrečný účet
byl schválen valnou hromadou 9.6.2022. Dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. a zákona č.
250/2000 Sb. musí zastupitelstva jednotlivých členských obcí DSO projednat závěrečný účet
spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření.
Usnesení č. 6: ZO bere na vědomí závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání
hospodaření Mikroregionu Jindřichohradecka.
7. Informace o provedení rozpočtového opatření č. 3
Starostka obce přednesla Rozpočtové opatření č. 3, které je nedílnou součástí zápisu.
Usnesení č. 7: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.3
19:25 odchod Mgr. Zdeňka Melichara
8. Projekt na fotovoltaické panely na budově čp.52,
Po nynějších navyšování cen energií starostka navrhuje umístit fotovoltaické panely na střechu
sálu kulturního domu a dodávat energii do prodejny smíšeného zboží. Mohlo by se zkusit požádat
o dotaci. Pro realizaci takového projektu je potřeba projektová dokumentace. Proto starostka
oslovila zástupce firmy JH Solar z Plavska, zda by neudělal projekt na tuto akci. Ten projekty
nedělá, ale spolupracuje s firmou Slunce invest z Prachatic, která by byla ochotna udělat
projektovou dokumentaci na tuto akci.
Usnesení č. 8: ZO pověřuje starostku Miroslavu Beránkovou dalším jednáním v této
problematice
9. Různé
9.1. Paní ……… ……….. poslala žádost o vyjádření k vybudování (obnovení) dvoukřídlého
okna u č.p.16. Starostka navrhuje zaslat souhlasné stanovisko.
Usnesení č. 9.1: ZO souhlasí s vybudováním dvoukřídlého okna na č.p.16.
Hlasování: 5-0-0
Usnesení č. 9.1 bylo přijato
9.2. Starostka informovala o neúspěšné žádosti o dotaci na rekonstrukci obecního úřadu č.p.46
z Ministerstva pro místní rozvoj. Dále informovala zastupitele, že konzultovala s zástupcem
firmy JH Solar Plavsko projektovou dokumentaci na topení v budově č.p.46 a ten navrhuje
centrální kotelnu na plynový kotel a poté třeba předělat na tepelné čerpadlo. To by obnášelo
předělat projekt topení a vody. Zastupitelé se shodli, že změna projektu se nebude řešit.
Usnesení č. 9.2: ZO vzali na vědomí informaci k projektu rekonstrukce č.p.46.

9.3. Starostka informovala přítomné o poplachu dne 19.6.2022 v 2,30 hodin ráno, kdy se spustila
siréna na budově pošty. Byla přivolána policie, která vše zkontrolovala a nezjistila cizí vniknutí
do objektu. Zřejmě došlo na starém zařízení k sepnutí. Vedoucí pošty Petra Rešlová už vše řeší se
správou majetku České pošty.
10. Diskuse, závěr
Zasedání obecního zastupitelstva bylo ukončeno v 19:40 hod.
Zápis vyhotoven dne: 29. 6. 2022
Zapsala: Petra Rešlová

Starostka: Miroslava Beránková

Ověřili: David Prokeš

Marta Zmrhalová

