Zápis č. 32 ze zasedání Zastupitelstva obce Roseč
konané 24. 8. 2022 v kanceláři OÚ v 19,00 hod.
Přítomni zastupitelé: Miroslava Beránková, David Prokeš, Miroslav Šachl, Marta Zmrhalová,
Jaroslav Hamerník, Mgr. Zdeněk Melichar, MVDr. Miloš Heger
Omluven:
Program: 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu, 2. Schválení programu schůze, 3. Kontrola
zápisu z minulé schůze, 4. Schválení zřízení Termínovaného vkladu a Spořícího účtu, 5.
Schválení poskytnutí finančního daru Jednotě, s.d. Jindřichův Hradec, 6. Pronájem veřejného
prostranství na Pouť 2023, 7. Projednání dotačních titulů a investičních akcí, 8. Schválení
zapojení obce Roseč k dotačním programům: „My v tom Jihočechy nenecháme“, 9. Schválení
zapojení obce Roseč k dotačnímu programu na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje, 10.
Informace o provedení Rozpočtového opatření č.4, 11. Různé, 12. 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 Jaroslava
Hamerníka a MVDr. Miloše Hegera.
Usnesení č. 1: ZO schvaluje ověřovatele zápisu Jaroslava Hamerníka a MVDr. Miloše
Hegera.
Hlasování: 7-0-0
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: 7-0-0
Usnesení č. 2. bylo přijato
3. Kontrola zápisu z minulé schůze
Starostka Miroslava Beránková přečetla zápis z minulého jednání.
Usnesení č. 3: ZO souhlasí s formou zápisu ze dne 22.6.2022.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 3. bylo přijato
4. Schválení zřízení Termínovaného vkladu a Spořícího účtu
Starostka informovala o nabídce od banky MONETA Money Bank na Termínovaný vklad
s úročením 6,25 % a Spořící účet s úročením 5,2 %. Ze Spořícího účtu lze vybírat finance
kdykoliv. U Termínovaného vkladu je termín výpovědi 6 měsíců. Starostka se informovala i
v České spořitelně, která nabídla 3,5 % u termínovaného vkladu, spořící účet je až od 5 mil. Kč, u
Komerční banky termínovaný vklad 5,5 %. MONETA Money Bank vychází nejlépe. Spořící účet
je vázán na vlastnictví běžného účtu. Zastupitelé se shodli na převedení finančních prostředků
z důvodu vysoké inflace.
Starostka navrhuje převést finanční prostředky z České spořitelny z účtu na Fond rozvoje VHI na
běžný účet u MONETA Money Bank a 2 000 000,- Kč převést na Spořící účet zřízený
k běžnému. Dále navrhuje založit Termínovaný vklad na 6 měsíců u téže banky a převést na něj
také 2 000 000,- Kč.

Usnesení č. 4: ZO schvaluje zřízení běžného účtu u MONETA Money Bank pro Fond
obnovy VHI. Schvaluje zřídit spořící účet na který bude vloženo 2 000 000,- Kč a zřízení
Termínovaného vkladu na 6 měsíců s vkladem 2 000 000,- Kč.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 4 bylo přijato
5. Schválení poskytnutí finančního daru Jednotě, s.d. Jindřichův Hradec
Spotřební družstvo Jednota s.d. Jindřichův Hradec zaslala žádost o finanční dar ve výši 137 467,Kč za spotřebu el. Energie a plynu na prodejně v Roseči za období červen 2021 - červen 2022.
Ztráta za loňský rok 2021 bylo 18 200,- Kč i přes finanční dar od obce Roseč a letos jsou již ve
ztrátě 122 600,- Kč. Tato ztráta je hlavně z důvodu zaúčtování celé spotřeby el. Energie i plynu
na celý rok. Starostka navrhuje jako v minulém roce poskytnout spotřebnímu družstvu Jednota
finanční dar a navrhuje o 5 000,- Kč víc než v loňském roce, tj. 60 000,-Kč.
Usnesení č. 5: ZO schvaluje finanční dar Jednotě, s.d. Jindřichův Hradec ve výši 60 000,Kč.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 5 bylo přijato
6. Pronájem veřejného prostranství na Pouť 2023
Na pronájem veřejného prostranství podali žádost paní …… …… a pan ……. ……..
Zastupitelé navrhují navýšit pronájem pro každého pronajímatele o 1 000,- Kč na 4 000,- Kč.
Smlouva bude sepsána pouze na rok 2023.
Usnesení č. 6: ZO schvaluje pronájem veřejného prostranství paní …… …… a panu ……..
……… na pouť 2023 za 4 000,- Kč každému nájemci.
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 7 bylo přijato
7. Projednání dotačních titulů a investičních akcí
Starostka informovala o tom, že dotaci na rekonstrukci budovy č.p. 46 jsme nedostali, ale jsme
náhradníci. Pokud bychom byli vybráni, rozhodli bychom se zda k rekonstrukci přistoupit, a to
hlavně z důvodu vysokých nákladů na stavební práce. Další možností podat žádost o dotaci je
dotace na rybník pod čističkou. Tuto akci bychom zatím pro letošní rok neřešili. Dále je vyhlášen
dotační titul na fotovoltaické elektrárny (FTE) z modernizačního fondu. Zde starostka navrhuje
pokusit se o realizaci projektu na fotovoltaickou elektrárnu na střeše kulturního domu. Dotace ve
výši 75 % je poskytována, jak na náklady spojené se stavbou FTE, ale zároveň na úpravu střechy
před samotnou realizací této akce a baterie na přebytek El. en. Starostka zároveň informovala
přítomné, že cenu na projekt zatím nemá. Vše se odvíjí od velikosti - výkonu FTE.
Další dotační titul, který by starostka navrhovala využít by byl na bezpečnou dopravu. Zde by se
žádalo na autobusové zastávky s chodníkem okolo silnice. Tento dotační titul by měl být
vyhlášen na podzim letošního roku.
Usnesení č. 7: ZO bere na vědomí informace k dotačním titulům.
8. Schválení zapojení obce Roseč k dotačním programům: „My v tom Jihočechy
nenecháme“
Starostka informovala o možnosti zapojení obce Roseč k dotačnímu programu zřízeného
Jihočeským krajem: „My v tom Jihočechy nenecháme“ pro seniory a rodiny s dětmi s nízkými
příjmy.
Usnesení č. 8: ZO schvaluje zapojení obce Roseč k dotačnímu programu: „My v tom
Jihočechy nenecháme“
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 8 bylo přijato
9. Schválení zapojení obce Roseč k dotačnímu programu na podporu narozených dětí
z Jihočeského kraje
Starostka informovala o možnosti zapojení obce Roseč k dotačnímu programu na podporu

narozených dětí z Jihočeského kraje. Starostka navrhuje navýšit příspěvek od Obecního úřadu
Roseč pro nově narozené děti na 5 000,- Kč a nezapojovat se do dotačního programu z důvodu
vyšší administrativní zátěže.
Usnesení č. 9: ZO schvaluje navýšit příspěvek od Obecního úřadu Roseč pro nově narozené
děti v obci Roseč na 5 000,- Kč
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č. 9 bylo přijato
10. Informace o provedení rozpočtového opatření č. 4
Starostka obce přednesla Rozpočtové opatření č. 4, které je nedílnou součástí zápisu.
Usnesení č. 7: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.4
11. Různé
11.1. Starostka informovala o nákupu nové tiskárny na Obecní úřad.
11.2. Starostka informovala o jednání s panem Říhou zástupcem E.ON Energie o světlech na
veřejném osvětlení. Bude zaslána cenová nabídka.
11.3. Starostka informovala o propadlém kanálu v malém parčíku.
12. Diskuse, závěr
Zasedání obecního zastupitelstva bylo ukončeno v 20:25 hod.
Zápis vyhotoven dne: 31.8.2022
Zapsala: Petra Rešlová

Starostka: Miroslava Beránková

Ověřili: Jaroslav Hamerník

MVDr. Miloš Heger

