Zápis z jednání zastupitelstva obce Rovná ze dne 6.3.2014
Přítomni: Ing. Martin Sokol, Pavla Rácová, Zdeněk Holman, Vladimír Krejčí, Ing. Věra
Dědíková, Ing. Vladislav Prokop, Jiří Nepodal, Ing. Jan Kudrle, Hana Sokolová
Omluveni: ---A.

Určení ověřovatelů zápisu:

Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Holman, Vladimír Krejčí
B.

Seznámení s programem:
1) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání
2) Seznámení s došlou poštou za období od 7.2.2014 do 6.3.2014
3) Seznámení s žádostmi doručenými v období od 7.2.2014 do 6.3.2014
4) Územní plán – projednání námitek
5) ZTV Rovná –veřejná část
6) Účetní závěrka 2013
7) Závěrečný účet obce za rok 2013
8) Oprava památníku
9) Příspěvek SDH
10) Projednání nabídek z minulého zasedání
11) Odsouhlasení ceny vodného pro rok 2014
12) Dechová muzika na pouť
13) Veřejně prospěšné práce
14) Žádost o dotaci na dostavbu hasičské zbrojnice
15) Připomínky a návrhy na opravy

C.

Plnění bodů programu:

Ad. 1) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání
1.1. - 1.12 . Bez připomínek
Ad. 2) Pošta
Zastupitelstvo bylo seznámeno s korespondencí za uplynulé období. Korespondence byla
zaznamenána do knihy odeslané a přijaté pošty.
Ad. 3) Žádosti
3.1. Přijata žádost Evy a Romana Králových, bytem Řepice, kteří obec Rovnou jako
spoluvlastníka vodního zdroje na pozemku č. 86/21 v k.ú. Řepice žádají o souhlas
s umístěním čističky odpadních vod a vrtu pro využívání energetického potenciálu
Stránka 1 z 3

podzemních vod, z nichž se neodebírá podzemní voda. Zastupitelstvo souhlasí poměrem
hlasů pro – 9, proti – 0, zdrželo se – 0.
3.2. Přijata žádost manželů Kudrlových o připojení rodinného domu č.p. 31 k obecnímu
vodovodu. Zastupitelstvo souhlasí poměrem hlasů pro – 9, proti – 0, zdrželo se – 0.
Ad. 4) Projednání námitek k Územnímu plánu
V řádné lhůtě bylo přijato 5 námitek k návrhu územního plánu Rovná. Zastupitelstvo
jednotlivé námitky projednalo a schválilo následovně:
1) Námitce pana Františka Peterky se nevyhovuje v poměru hlasů pro – 0, proti – 9, zdrželo
se – 0.
2) Námitce vlastníků pozemků pánů Jozy, Horňáka a Procházky se nevyhovuje v poměru
hlasů pro – 0, proti – 9, zdrželo se – 0.
3) Námitce p. Holmana a pí. Krejčové se nevyhovuje v poměru hlasů pro – 1, proti – 8,
zdrželo se – 0.
4) Námitce pana Topky se nevyhovuje v poměru hlasů pro – 0, proti – 9, zdrželo se – 0.
5) Námitce obce Rovná se vyhovuje v poměru hlasů pro – 9, proti – 0, zdrželo se – 0.
Ad. 5) Stavební povolení k projektu ZTV Rovná – veřejná část
Projednáno a schváleno dodavatelské zajištění inženýrské činnosti při vyřizování stavebního
povolení k projektu ZTV Rovná – veřejná část firmou JB Projekt - Ing. Bc. Josef Baloušek.
Hlasování: Pro – 9, proti – 0, zdrželo se – 0.
Ad. 6) Schválení účetní závěrky
Zastupitelé obce Rovná schválili účetní závěrku včetně výsledku hospodaření obce za účetní
období 2013 sestavenou ke dni 31. 12. 2013. Hlasování: Pro – 9, proti – 0, zdrželo se – 0.
Ad. 7) Schválení závěrečného účtu
Zastupitelé obce Rovná schválili závěrečný účet obce za rok 2013 bez výhrad. Hlasování:
Pro – 9, proti – 0, zdrželo se – 0.
Ad. 8) Oprava památníku
Zastupitelé byli informování o přidělení dotace 35.000,- Kč na opravu památníku od
Krajského úřadu Jihočeského kraje. Realizace opravy bude započata neodkladně, dokončení
je plánováno nejpozději do 7. 5. 2014.
Ad. 9) Příspěvek SDH Rovná na uniformy
Na návrh starosty obce byl SDH Rovná odsouhlasen příspěvek ve výši 11.100,-- Kč na nákup
doplňků k hasičským uniformám pro ženy – košile a klobouky.
Ad. 10) Projednání nabídek z minulého zasedání
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Ing. Lenka Vamberková – po doplnění bližších informací bylo rozhodnuto, že nabídky na
zpracování návrhu na úpravu zeleně v obci nebude využito.
Revispol s.r.o. – po jednání se zástupcem firmy Revispol byla obci snížena cena za provedení
všech povinných revizí majetku obce na roční paušál 20.668,- Kč vč. DPH. Zastupitelstvo
pověřilo starostu obce k uzavření smlouvy na dobu 5 let, po kterou budou prováděny revize
včetně vypracování revizních zpráv v písemné podobě a budou poskytnuta přístupová práva
do elektronické databáze s přehledem termínů nadcházejících revizí a vyhotovenými
zprávami.
VAK Projekt – zastupitelé obce byli informováni o jednání s obcí Řepice o nabídce VAK
Projekt a po dalším zhodnocení bylo rozhodnuto, že nabídka na zhotovení projektové
dokumentace na opravu vodojemu nebude využita.
Ad. 11) Cena vodného pro rok 2014
Na základě společného jednání zástupců obce Rovná, Řepice a provozovatele
vodovodu ČEVAK byla dohodnuta cena vodného pro rok 2014. Tento návrh ceny byl
zastupiteli projednán a odsouhlasen: Pro – 9, proti – 0, zdržel se - 0.
Cena vodného pro rok 2014 činí 49,37 Kč/m3 vč. DPH.
Ad. 12) Dechová kapela na pouť
Na základě návrhu paní Rácové bylo odsouhlaseno objednání dechové kapely Doubravanka,
která vystoupí o pouti v neděli 14. 9. 2014.

Ad. 13) Veřejně prospěšné práce
Všemi přítomnými bylo odsouhlaseno zaměstnání pana Kobrny a pana Kubaře na veřejně
prospěšné práce přes Úřadu práce Strakonice od 2. 5. 2015.
Ad. 14) Dotace na dostavbu hasičárny
Všemi přítomnými odsouhlaseno podání žádosti o dotaci na dostavbu hasičské zbrojnice na
Krajský úřad Jihočeského kraje.
Ad. 15) Návrhy a připomínky
Pan Kudrle upozornil na nedostatky v obci, které je nutné opravit. Jedná se o dosypání a
vyrovnání terénu okolo asfaltové plochy na hřišti, připevnění nové desky na basketbal,
opravu lavičky u křížku na hřišti, špatný stav vrb okolo rybníka. Práce budou provedeny v
jarním období formou brigád.
Zapsala: Pavla Rácová
Starosta: Ing. Martin Sokol

Ověřil: Zdeněk Holman, Vladimír Krejčí
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