Zápis z jednání zastupitelstva obce Rovná ze dne 5.6.2014
Přítomni: Ing. Martin Sokol, Pavla Rácová, Zdeněk Holman, Vladimír Krejčí, Ing. Věra Dědíková,
Jiří Nepodal, Hana Sokolová, Ing. Vladislav Prokop, Ing. Jan Kudrle
Omluveni:

A.

--------

Určení ověřovatelů zápisu:

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jan Kudrle, Hana Sokolová

B.

Seznámení s programem:
1) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání
2) Seznámení s došlou poštou za období od 16.5.2014 do 5.6.2014
3) Seznámení se žádostmi doručenými v období od 16.5.2014 do 5.6.2014
4) Dětský den
5) Zakázka na instalaci bezpečnostních prvků na místních komunikacích
6) Zakázka na opravu místní komunikace
7) Rozpočtové opatření č.2
8) Revize obecního majetku
9) Sečení podél silnice na Řepici

C.

Plnění bodů programu:

Ad. 1) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání
1.1. - 1.10.

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 šipkového klubu Rovná Letka o příspěvek na provoz. Pro rok
2014 byl schválen příspěvek ve výši 2.000,-- Kč.
Hlasování: pro - 9, proti - 0, zdržel se - 0
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Ad. 4) Organizace dětského dne
Zastupitelstvo bylo seznámeno s plánem organizace dětského dne 7. 6. 2014 a
bylo požádáno o spolupráci při přípravách.
Ad. 5) Zakázka na instalaci bezpečnostních prvků
Na základě přijatých nabídek na instalaci bezpečnostních prvků od firmy Reno
Šumava a firmy Znakon, byla pro realizaci zakázky vybrána firma Znakon, jejíž
nabízená cena 154.168,-- Kč byla nižší. Hlasování: pro - 9, proti - 0, zdržel se –0.
Ad. 6) Zakázka na opravu místní komunikace Na vrškách
Na základě přijatých nabídek na realizaci zakázky na opravu místní komunikace
pč. 55/1 a pč. 634/1 od firmy Reno Šumava, firmy Znakon a firmy Proton, byla
pro realizaci zakázky vybrána firma Znakon, jejíž nabízená cena 380.209,-- Kč
byla nejnižší. Hlasování: pro - 9, proti - 0, zdržel se – 0. Práce na opravě vozovky
započnou neprodleně po podepsání smlouvy.
Ad. 7) Rozpočtové opatření
Zastupitelstvo schválilo Usnesením 1/6/2014 Rozpočtové opatření č.2.
Hlasování: pro - 9, proti - 0, zdržel se – 0.
Ad. 8) Revize
Starosta informoval přítomné o průběhu revizí, které provádí na obecním majetku
firma Revispol na základě uzavřené smlouvy. Revize hromosvodu na budově čp.
20 nemohla být provedena z důvodu nenapojení svodů na střechu. Zastupitelstvo
odsouhlasilo provést napojení hromosvodu a dokončení revize. Hlasování: Pro –
9, proti – 0, zdrželo se – 0.
Ad. 9) Sečení podél silnice na Řepici
Zatupitelstvo upozornilo na nepřehlednost úseku místní komunikace z Rovné na
Řepici a pověřilo starostu obce, aby zajistil posečení krajnice z obou stran této
komunikace.
Zapsala: Pavla Rácová

Starosta: Ing. Martin Sokol

Ověřil: Ing. Jan Kudrle, Hana Sokolová
Stránka 2 z 2

