Zápis z jednání zastupitelstva obce Rovná ze dne 06.06.2013
Přítomni: Ing. Martin Sokol, Jiří Nepodal, Hana Sokolová, Ing. Vladislav Prokop, Ing. Věra
Dědíková, Vladimír Krejčí, Ing. Jan Kudrle, Zdeněk Holman
Omluveni: Pavla Rácová
Ověřovatelé zápisu: Hana Sokolová, Ing. Jan Kudrle

1)

Seznámení s programem – bez doplňujících bodů.

2)

Kontrola zápisu minulého jednání – bez připomínek.

3)

Seznámení s došlou poštou v období od 03.05.2013 do 06.06.2013.

4)

Zastupitelstvo bylo informováno o poplatcích školného na školní rok 2013.

5)

Zastupitelstvo bylo seznámeno s geometrickým plánem jako podkladem pro
prodej pozemku pod přístavbu čp. 84. Dle geometrického plánu jde
o výměru 31 m2 obecního pozemku, který bude dle již uzavřené smlouvy
o smlouvě budoucí prodán manželům Hanzlíkovým. Starosta obce byl
pověřen k přípravě kupní smlouvy.

6)

Zastupitelstvo obce Rovná obdrželo žádost manželů Půbalových o složení
palivového dříví na obecním pozemku navazujícím na jejich nemovitost a
o možnost tuto část pozemku odstranitelně oplotit. Zastupitelstvo nemá
námitek.

7)

Přijata žádost pana Topky o vyřešení dopravní obslužnosti k pozemků pč.
64/1 a 64/3 v nově připravovaném územním plánu. Zároveň p. Topka
požaduje zapracovat do územního plánu obnovu malé vodní nádrže na pč.
472. Žádost bude postoupena řešiteli územního plánu Ateliéru Štěpán.

8)

Přijata žádost CHKO Blanský les o vstup na pozemky v katastru obce
Rovná z důvodu fytocenologického průzkumu. Zastupitelstvo nemá
námitek.

9)

Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledkem jednání o ceně vodného na rok
2013. Cena vodného bez DPH zůstane na úrovni roku 2012, tedy 41,48
Kč/m3.

10) Zastupitelstvo bylo seznámeno o uzavření nové pojistné smlouvy
s pojišťovnou Kooperativa na pojištění obecního majetku a pojištění
odpovědnosti. Roční pojistné od 1. 6. 2013 činí 15.716,- Kč. Poměrná část
pojistného původní smlouvy bude vrácena na účet obce.
11) Zastupitelstvo obdrželo nabídku pí. Kateřiny Gunichi a pí. Dany Maršíkové
na provozování masážních služeb ve víceúčelovém objektu. Vzhledem
k tomu, že nabídka splňuje všechny náležitosti požadované ve zveřejněné
výzvě a nabídka na tento typ služeb byla jediná, bude s dotyčnými
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přistoupeno k jednání o konkrétních podmínkách a termínu zahájení
provozování služeb.
12) Zastupitelstvo bylo seznámeno se zprávou účetní auditorky o hospodaření
obce Rovná za rok 2012. Auditorka nemá k hospodaření obce žádné
výhrady.
13) Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet obce Rovná za rok 2012 bez
výhrad.
Zapsala: Ing. Věra Dědíková

Starosta: Ing. Martin Sokol

Ověřil: Hana Sokolová, Ing. Jan Kudrle
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