Zápis z jednání zastupitelstva obce Rovná ze dne 3.3.2016
Přítomni: Ing. Jan Kudrle, Bc. Karel Sokol, Monika Kubařová, Josef Topka, Vladimír Krejčí, Jana
Mrázová, Dana Cimburková
Omluveni: Jiří Nepodal, Pavla Rácová

A. Určení ověřovatelů zápisu:
Ověřovatelé zápisu: Dana Cimburková, Josef Topka

B. Seznámení s programem:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání
Seznámení s došlou poštou za období od 5. 2. 2016 do 3. 3. 2016
Cena vodného pro rok 2016
Plán akcí pro rok 2016
Seznámení se žádostmi doručenými v období od 5. 2. 2016 do 3. 3. 2016
Ostatní

C. Plnění bodů programu:
Ad. 1) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání
Bez připomínek
Ad. 2) Pošta
Zastupitelstvo bylo seznámeno s korespondencí za uplynulé období.
Korespondence byla zaznamenána do knihy odeslané a přijaté pošty.
Mimo jiné bylo přijato upozornění od Českého svazu včelařů, z. s. na povinnost
včelařů vyplnit a odevzdat na Obecní úřad do konce února formulář „Oznámení o
stanovišti včelstev“. V termínu do konce února 2016 byly předloženy oznámení
od všech včelařů v obci:
p. Krejčí Vladimír, p. Důchodní František, p. Holman Zdeněk a Ing. Sokol
Martin
Ad. 3) Cena vodného pro rok 2016
Projednána cena vodného pro rok 2016 a byla zastupitelstvem odsouhlasena
předložená cena vodného stejná, jako v loňském roce, tj. 49,89 Kč/m3 bez DPH.
Hlasování: pro - 7, proti - 0, zdržel se – 0.
Ad 4) Plán akcí 2016
Projednán předběžný plán akcí na letošní rok.
9.4.2016
Velký odpad + očkování psů
16.4.2016
Brigáda na úklid obce
Ostatní akce budou zveřejněny po upřesnění termínů, příp. hudebních produkcí.
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Ad 5) Žádosti
5.1. Přijata žádost p. Hanzlíka o odprodej části pozemku, parc. č. 426/17.
V současné době obec nemá zájem jakýkoliv pozemek odprodávat, všemi
přítomnými byl návrh na zveřejnění záměru o odprodeji zamítnut.
Hlasování: pro – 0, proti – 7, zdržel se - 0
5.2. Na základě výzvy zveřejněné v minulém zápisu z jednání byly přijaty
3 žádosti o samotěžbu kůrovcového dřeva – p. Důchodní, p. Dušek, p. Topka
p. Topka projevil zájem o těžbu dřeva kolem polí, které vlastní nebo má
pronajaté. Zbývající si na základě vlastní dohody rozdělí p. Dušek a p.
Důchodní, likvidace dřeva by měla proběhnout v co nejkratší době.
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0
5.3. Výzva od společnosti Recyklace odpadů a skládky a. s. k nominaci nových
členů do statutárních orgánů společnosti, kterou je třeba oznámit do 31. 3.
2016. Volba nových členů dozorčí rady proběhne na Valné hromadě ROS
v červnu 2016. Za obec Rovná bude nominován p. Topka Josef.
Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1
5.4. Žádost Českého statistického úřadu o upřesnění popisného čísla u stavební
parcely č. 65 – objevují se č. popisná 63 a 97. Tato skutečnost bude ověřena,
bude provedeno dohledání v obecních archiváliích, za účelem objasnění bude
kontaktováno i ZD Přešťovice jako majitel nemovitosti.
5.5. Žádost ČEVAK a. s. o zaslání údajů pro „Porovnání všech položek výpočtu
cen pro vodné a stočné za rok 2015 a dosažené skutečnosti“
5.6. Dotaz paní Adély Pavlíkové na obecní volné stavební pozemky nebo
eventuální výstavbu. Zastupitelstvo obce pověřilo starostu provedením
odpovědi a to, že Obec aktuálně stavebními pozemky nedisponuje.
Ad 6) Ostatní
Projednáno provedení zimního řezu obecní zeleně na návsi – okrasné stromy a
živý plot, dále ořezání nízkých větví na stromech, které překáží při sečení trávy a
při průjezdu obcí po místní komunikaci. Dále bylo projednáno vyřezání mladých
výrůstků kolem vzrostlých líp v lokalitě pod Rudou.
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0
Zapsala: Jana Mrázová

Starosta: Ing. Jan Kudrle
Ověřil: Dana Cimburková, Josef Topka
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