Zápis z jednání zastupitelstva obce Rovná ze dne 2.6.2016
Přítomni: Ing. Jan Kudrle, Karel Sokol Bc., Monika Kubařová, Pavla Rácová, Jana
Mrázová, Josef Topka, Vladimír Krejčí
Omluveni: Dana Cimburková, Jiří Nepodal

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: 19:04 hod.

A. Určení ověřovatelů zápisu:
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu sl. Mrázovou a p. Krejčího a zapisovatelkou pí Pavlu
Rácovou.
Návrh usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Rovná určuje ověřovateli zápisu sl. Mrázovou a p. Krejčího.
Výsledek hlasování: Pro - 6, Proti - 0, Zdrželi se - 1
Usnesení č. 1 bylo schváleno
B.

Schválení navrženého programu:

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

1) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání
2) Seznámení s došlou poštou za období od 6.5.2016 do 2.6.2016
3) Seznámení se žádostmi doručenými v období od 6.5.2016 do 2.6.2016
4) Valná hromada SMOOS
5) Informace o došlé poště
6) Smlouva s ČEPS
7) Návrh znaku obce
8) Kontrola spalinových cest
9) Schválení rozpočtového opatření č. 3
Výsledek hlasování: Pro - 6, Proti - 0, Zdrželi se - 1
Usnesení č. 2 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 nabyly podány
žádné připomínky ani opatření.
Návrh usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Rovná schvaluje zápis z minulého zasedání.
Výsledek hlasování: Pro - 6, Proti - 0, Zdrželi se - 1
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Usnesení č. 3 bylo schváleno

Ad. 2) Pošta
Zastupitelstvo bylo seznámeno starostou obce s korespondencí za uplynulé
období a to od 6.5.2016 do 2.6.2016. Korespondence byla zaznamenána do knihy
odeslané a přijaté pošty.
Ad. 3) Žádosti
3.1. Přijata žádost Ing. Luďka Jozy o vyjádření souhlasného stanoviska
k napojení pozemků č. 425/6, 425/7, 425/8 a 425/9 v k.ú. Rovná u Strakonic
na inženýrské sítě – na stávající kanalizaci a vodovod vedený v pozemku
č. 643 v k.ú. Rovná u Strakonic.
Návrh usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Rovná souhlasí s provedením protažení stávajícího vodovodu
a kanalizace k pozemkům 425/6 – 425/9, ale pouze za předpokladu, že sítě budou protaženy
tak, aby bylo zajištěno i napojení pozemků č. st. 87/2 a 87/1 v k.ú. Rovná u Strakonic.
Výsledek hlasování: Pro - 6, Proti - 0, Zdrželi se - 1
Usnesení č. 4 bylo schváleno
3.1.1. Přijata žádost pana Vladislava Hulače, který s ohledem na koupi pozemku č. 425/6
v k.ú. Rovná u Strakonic a následnou stavbu RD, žádá o možnost připojení tohoto
pozemku ke stávajícímu obecnímu řádu. S ohledem na odsouhlasení výše uvedené žádosti
pana Ing. Luďka Jozy, současného majitele pozemku č. 425/6, bude po provedení
protažení stávajících sítí možnost napojení pozemku na vodovod a kanalizaci.

Ad. 4) Valná hromada SMOOS
Starosta informoval přítomné o konání valné hromady SMOOS, která proběhne
dne 14.6.2016 od 16:00 hod. Protože starosta je v této době služebně
zaneprázdněn zastupovat obec bude místostarosta Karel Sokol Bc..
Ad. 5) Informace o došlé poště
5.1. Informace JčK – rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do
senátu parlamentu ČR(netýká se obce Rovná) a do zastupitelstva kraje, které
se budou konat v termínu 7. a 8. října 2016.
5.2. MěÚ Strakonice odbor – stavební úřad vydává územní souhlas pro změnu
oplocení na pozemku p. č. 6/2 v kú. Rovná.
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5.3. Firmou ČEVAK a.s. bylo předloženo vyúčtování nájemného za minulé
období. Z přebytku bylo navrženo provézt opravu budovy pod hrází rybníka,
která je ve špatném stavu.
Návrh usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Rovná souhlasí s provedením rekonstrukce budovy pod hrází

rybníka. Financování bude zajištěno s přebytku nájemného z období od 1.7. 2015 do
31.3.2016.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno
5.4. Dne 14.6.2016 je svolána valná hromada firmy JVS od 10:00 hod v konferenčním sále
společnosti ČEVAK a.s., B. Němcové 2, České Budějovice.

Ad. 6) Smlouva s ČEPS
Přijata žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností
ČEPS z titulu přestavby vedení pod názvem „V432 Kočín – Přeštice – zdvojení
stávajícího vedení 400 kV.
Návrh usnesení č. 6

Zastupitelstvo obce Rovná souhlasí s podepsáním smlouvy o věcné břemeno
k pozemkům č. 654/1, 517/3, 507/6, 372/7 a 658 se společností ČEPS z titulu přestavby
vedení pod názvem „V432 Kočín – Přeštice – zdvojení stávajícího vedení 400 kV.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno

Ad. 7) Návrh znaku obce
Přijaty a projednány dodané návrhy znaku obce Rovná. Z přijatých nabídek byl
vybrán jeden návrh, u něhož požádáme o další rozpracování a vytvoření nových
návrhů, které budou následně předloženy občanům k vyjádření. Návrhy budou
rozneseny do poštovních schránek a občané zakroužkují jimi zvolenou variantu
a návrhy odnesou zpět na OÚ.
Návrh usnesení č. 7

Zastupitelstvo obce Rovná požádá heraldika o další rozpracování návrhu znaku
obce a následně předloží návrhy znaku občanům k vyjádření. Konečný výběr
znaku obce bude odsouhlasen zastupitelstvem.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno

Ad. 8) Kontrola spalinových cest
Stránka 3 z 4

Po provedené kontrole spalinových cest v objektu OÚ č.p. 20 byl zjištěn
nevyhovující stav komínu. Komín je nutné vyvložkovat.
Návrh usnesení č. 8

S ohledem na nutnost vyvložkovat komín v objektu OÚ bude osloven pan Kůta
a pan Vojáček k předložení cenové nabídky na jeho opravu.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno

Ad. 9) Rozpočtové opatření
Pí Kubařovou byla přednesena zpráva o navrženém opatření č. 3.
Návrh usnesení č. 9

Zastupitelstvo obce Rovná schválilo předložené rozpočtové opatření č. 3.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0,
Usnesení č. 9 bylo schváleno

Zdrželi se 0

Zasedání bylo ukončeno: ve 20:15 hodin
Zapsala: Pavla Rácová
Zápis byl vyhotoven dne 9.6.2016
Ověřovatelé:
Jana Mrázová
Vladimír Krejčí
Starosta:

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