Zápis z jednání zastupitelstva obce Rovná ze dne 07.03.2013

Přítomni: Ing. Martin Sokol, Jiří Nepodal, Ing. Jan Kudrle, Hana Sokolová, Zdeněk Holman,
Vladimír Krejčí, Ing. Vladislav Prokop, Ing. Věra Dědíková
Omluveni: Pavla Rácová
Ověřovatelé zápisu: Vladimír Krejčí, Ing. Vladislav Prokop

1)

Seznámení s programem – bez doplňujících bodů.

2)

Kontrola zápisu minulého jednání – bez připomínek.

3)

Seznámení s došlou poštou v období od 08.2.2013 do 07.03.2013.

4)

Projednán a schválen návrh doporučených opatření v lesích pod odbornou
správou LČR na rok 2013. Zajištěním realizace opatření bude pověřen p.
Hroch, zpracovatel návrhu.

5)

Zastupitelstvo bylo seznámeno s průběhem a plánem prací přístavby
obchodu.
Zastupitelstvo schválilo vyasfaltování průjezdu a vjezdu na parkoviště a
zároveň odsouhlasilo související obnovu kanalizace v této části včetně
obnovy a doplnění šachet.
Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem vytvoření zpevněné plochy pro
umístění kontejnerů podél průjezdu vedle parkoviště. Návrh byl
odsouhlasen.
Zastupitelstvo projednalo způsob provedení fasády přístavby obchodu. Ta
bude provedena ze silikátové točené barvené omítky se zrnitostí do 2 mm.
Barvu vyberou zastupitelé za denního světla přímo na staveništi. Sraz
zastupitelů 10. 3. 2013 v 12,30 na návsi.
Zastupitelstvo odsouhlasilo vybudování vchodu do prodejny z vestibulu
přístavby. Tím bude zajištěn jak bezbariérový přístup, tak vstup chráněný
před únikem tepla v zimním období.

6)

Zastupitelstvo schválilo roční účetní závěrku k 31. 12. 2012.

7)

Zastupitelstvem odsouhlaseno provedení úklidu obce v měsíci dubnu 2013.
Přesný termín bude určen při dubnovém jednání zastupitelstva.

8)

Zastupitelstvem odsouhlaseno pořízení nového kotle na tuhá paliva do
budovy obecního úřadu. Důvodem výměny je prorezavění stávajícího kotle.
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9)

Zastupitelé byli seznámeni s podanými a připravovanými žádostmi o dotaci
na Krajský úřad Jihočeského kraje. Podány byly žádosti na opravu
památníku a na vybudování vodoměrné šachty u vodojemu v Řepice včetně
přeložky části zásobního a výtlačného vodovodního řadu. Připravovány
jsou žádosti o dotaci na opravu kanalizace u přístavby obchodu a na
posílení zdroje pitné vody.

10) Zastupitelstvo pověřilo starostu obce k jednání s Technickými službami
Strakonice o možnosti vývozu popelnic z uličky „Na ovčín“. O výsledku
jednání bude zastupitelstvo seznámeno na dubnovém zasedání.

Zapsala: Hana Sokolová

Starosta: Ing. Martin Sokol

Ověřil: Vladimír Krejčí, Ing. Vladislav Prokop
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