Zápis z jednání zastupitelstva obce Rovná ze dne 9. 3. 2017
Přítomni: Ing. Jan Kudrle, Karel Sokol Bc., Monika Kubařová, Pavla Rácová, Dana
Cimburková, Jana Mrázová, Vladimír Krejčí,
Omluveni: Jiří Nepodal, Josef Topka

Zahájení zasedání zastupitelstva
Starosta zahájil jednání zastupitelstva konstatováním, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a
je usnášení schopné, neboť je přítomno 7 členů zastupitelstva obce. Čas zahájení: 19:10 hod.

A. Určení ověřovatelů zápisu:
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu pí. Cimburkovou a pí. Rácovou a zapisovatelkou
sl. Mrázovou.
Návrh usnesení č. 1/3/2017
Zastupitelstvo obce Rovná určuje ověřovateli zápisu pí. Cimburkovou a pí. Rácovou.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 1/3/2017 bylo schváleno
B.

Schválení navrženého programu:

Návrh usnesení č. 2/3/2017
Zastupitelstvo obce Rovná schvaluje následující program zasedání:

1) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání
2) Seznámení s došlou poštou za období od 3. 2. 2017 do 9. 3. 2017
3) Seznámení se žádostmi doručenými v období od 3. 2. 2017 do 9. 3. 2017
4) Plán akcí pro rok 2017
5) Rozpočtové opatření
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 2/3/2017 bylo schváleno

C. Plnění bodů programu:
Ad. 1) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání
Předložen zápis z minulého zasedání zastupitelstva obce. K zápisu nebyly podány
žádné připomínky ani opatření.
Návrh usnesení č. 3/3/2017
Zastupitelstvo obce Rovná schvaluje zápis z minulého zasedání.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
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Usnesení č. 3/3/2017 bylo schváleno

Ad. 2) Pošta
Zastupitelstvo bylo seznámeno starostou obce s korespondencí za uplynulé
období a to od 3. 2. 2017 do 9. 3. 2017. Korespondence byla zaznamenána do
Podacího deníku.
- MěÚ Strakonice, stavební odbor – Rozhodnutí o umístění stavby pro Martina
Sokola na stavbu „Přestavba a stavební úpravy RD č. p. 76 “ na stavební
parcele p. č. 87/1, 87/4 a 417/1.
- MěÚ Strakonice, stavební odbor – Kolaudační souhlas s užíváním stavby
„Veřejné osvětlení Rovná“.
- Úřad Městyse Radomyšl – Oznámení – změna č. 3 územního plánu
Radomyšl – návrh zadání.
- Recyklace odpadů a skládky a. s. – pozvánka na valnou hromadu, která se
koná dne 16.3.2017, za obec se účastní p. Topka.
- ČEPS, a. s. – Pozvánka na veřejnou konzultaci k projektu společného zájmu
č. 3.11.3 Vnitrostátní vedení Přeštice – Kočín, která byla dne 21.2.2017 bez
účasti.
- MěÚ Strakonice, stavební odbor – Rozhodnutí pro Ivetu Cimburkovou a
Pavla Poláčka o umístění stavby RD a stavební povolení na stavbu RD na
stavební parcele p. č. 423/9.
- MěÚ Strakonice, životní prostředí – Upozornění vlastníkům lesů na
zákonnou povinnost předcházet a bránit vývoji, šíření a přemnožení kůrovců
v lesích – vyvěšeno na úřední desce obce.
- MěÚ Strakonice, stavební odbor – Oznámení zahájení řízení o povolení
výjimky pro Marii Fleissigovou na stavbu „Přístřešek pro osobní
automobily“ na stavební parcele p. č. 6/2.
- Město Strakonice a Obec Rovná – Dohoda o ukončení účinnosti
veřejnoprávní smlouvy.
- Obec Velká Turná – vyhlášení záměru pronajmout prostory „Restaurace
rychlého občerstvení s venkovním posezením a prodejnou potravin v areálu
ATC – Milavy.
- Znakon, a. s., Kompostárna Strakonice – předán roční přehled množství
odevzdaného biologického odpadu za rok 2016.
- TextilEco a.s. – Přehled množství použitých oděvů za období 4Q2016.
- MěÚ Strakonice, odbor rozvoje – Oznámení o provedení aktualizace územně
analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností
Strakonice.
- Ministerstvo financí, státní dozor nad hazardními hrami – Přihlašovací údaje
pro obce provedeno.
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- Katastrální úřad JčK, pracoviště Strakonice – Vyrozumění o provedení
vkladu do katastru nemovitostí ve věci Sp. 22. V-411/2017-307 prodej
pozemku p. č. 418/2 sl. Cimburkové.
- JVS – pozvánka na konferenci, která se koná v Českých Budějovicích – bez
účasti.
- Vl. Kocourek – Vybrané údaje provozní evidence za rok 2016 kanalizační
stoky předáno na MěÚ Strakonice.
- EkoKom – informace o množství vytříděného odpadu za období 10-12/2016.
- p. Zdeněk Holman – Oznámení stanoviště včelstev pro rok 2017
- p. Důchodní – Oznámení stanoviště včelstev pro rok 2017
- p. Krejčí – Oznámení stanoviště včelstev pro rok 2017
- p. Linhart - Oznámení stanoviště včelstev pro rok 2017
- MěÚ Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu - seznam dětí
umístěných z obce v MŠ ve Strakonicích narozených od 1. 9. 2010 do 31. 8.
2011.
- MěÚ Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu – Zápis do prvních tříd
základních škol Strakonice pro školní rok 2017/2018 konaný dne 6. - 7.
dubna 2017 – vyvěšen na úřední desce obce.
- ČEVAK a. s. – návrh ceny vodného a stočného pro rok 2017 – bude
projednáno dne 16. 3. 2017 za účasti Ing. Boháčové z firmy ČEVAK a. s.
- Policie ČR – výzva k podání vysvětlení dle § 158, odst. 7 trestního zákona
odeslána.
- p. Matějka – doklad o kontrole technického stavu a provozu spalovacího
stacionárního zdroje na pevná paliva v objektech Rovná č. p. 20 a 5 vlastnící
obec Rovná.
- Finanční úřad – dodatečný platební výměr na daň z příjmů PO a na zrušení
daňové ztráty z příjmů PO od 1. 1. 13 – 31. 12. 13 a 1. 1. 12 – 31. 12. 12
- MěÚ Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu – seznam dětí
narozených od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 – odeslán.
- MěÚ Strakonice, životní prostředí – TZ Sezvis „Přístavba halového objektu
č. p. 111 na parc. číslo st. 143 a 188/5 v k. ú. Rovná – zpracovateli
projektové dokumentace Ing. Bláhovi byly odeslány připomínky (chyby
v TZ) k PD v rozhodnutí nebyly zohledněny požadavky obce Rovná.
Ad. 3) Žádosti
3.1. Přijata a schválena žádost paní Mužíkové o pronájem sálu dne 4.3.2017.
3.2. Přijata žádost fy Elektroinvest Strakonice s.r.o. o vyjádření z hlediska
existence stávajících inženýrských sítí pro stavbu „Rovná, parc. č. 423/9 –
veřejné osvětlení“. Písemné vyjádření k žádosti bylo vydáno.
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3.3. Přijata žádost pana Jiřího Makovce o vyjádření k existenci sítí v prostoru
před stavební parcelou parc. číslo 425/7. Písemné vyjádření k žádosti bylo
vydáno.
3.4. Policie ČR – žádost o zprávu z místa bydliště Bohumila Tausche, přechodně
bytem Rovná, č. p. 73. Písemné vyjádření k žádosti bylo odesláno.
3.5. Přijata žádost fy Istav Media s. r. o. o poskytnutí informace ve smyslu
zák. č. 106/1999 Sb., o investičních plánech obce. Na žádost bylo
odpovězeno dle zákona.
3.6. Přijata žádost Sportovního klubu CIVA Trans Rovná o poskytnutí finančního
příspěvku pro rok 2017.
Návrh usnesení č. 4/3/2017
SK CIVA Trans Rovná bude na rok 2017 poskytnut finanční příspěvek pro rok 2017 ve
výši 20.000,-- Kč.
Výsledek hlasování: Pro – 7, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 4/3/2017 bylo schváleno

4) Plán akcí pro rok 2017
Projednán předběžný plán akcí na letošní rok.
12. 3. 2017
1. 4. 2017
8. 4. 2017
15.4.2017
30. 4. 2017
7. 5. 2017
4. 6. 2017
26. 8. 2017
16. a 17. 9.2017
16. 9. 2017
26. 11. 2017
Prosinec 2017
9. 12. 2017
17. 12. 2017

Dětské maškarní
Očkování psů
Brigáda na úklid obce a kontejnery na nebezpečný odpad
Velikonoce - pletení pomlázek v obecní hospodě
Stavění májky
Pokládání věnců v 18:00 hod
Dětský den
Soutěž v požárním útoku „Memoriál Ing. Karla Sokola“
pouť
Podzimní myslivecké zkoušky loveckých psů
Adventní trhy
pouštění balónků Ježíškovi
Vítání občánků
Zpívání u vánočního stromu

Návrh usnesení č. 5/3/2017
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Zastupitelstvo obce Rovná schvaluje předběžný plán akcí, které jsou zajišťovány obcí, SDH
Rovná, Mysliveckým sdružením Radost Rovná a Českým svazem žen Rovná.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 5/3/2017 bylo schváleno

5) Schválení rozpočtového opatření 1/2017
Pí. Kubařovou bylo předloženo rozpočtové opatření č. 1/2017.
Návrh usnesení č. 6/3/2017
Zastupitelstvo schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 1/2017.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 6/3/2017 bylo schváleno
Zasedání bylo ukončeno: ve 21:00 hodin
Zapsala: Jana Mrázová
Zápis byl vyhotoven dne 16. 3. 2017
Zápis schválen a podepsán dne 16. 3. 2017
Ověřovatelé:
Dana Cimburková

.................................

Pavla Rácová

.................................

Starosta:

Ing. Jan Kudrle …......................................................
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