Zápis z jednání zastupitelstva obce Rovná ze dne 04.07.2013
Přítomni: Ing. Martin Sokol, Pavla Rácová, Ing. Vladislav Prokop, Ing. Věra Dědíková, Zdeněk
Holman
Omluveni: Ing. Jan Kudrle, Vladimír Krejčí, Hana Sokolová, Jiří Nepodal
Ověřovatelé zápisu: Ing. Vladislav Prokop, Ing. Věra Dědíková
1)

Seznámení s programem – bez doplňujících bodů.

2)

Kontrola zápisu minulého jednání – bez připomínek.

3)

Seznámení s došlou poštou v období od 07.06.2013 do 04.07.2013

4)

Odsouhlasena elektrifikace přístřešku u rybníka a projednán způsob její
realizace, kterou provede pan Vokáč. Připojení bude ze stávající soukromé
kapličky s podružným měřením, odtud podzemním vedením podél
komunikace na úroveň přístřešku a kolmo na něj přechod přes silnici. Za
silnicí bude vybudován rozvaděč a od něj bude vedení pokračovat do
budovy u přístřešku, kde bude umístěn koncový rozvaděč.

5)

Odsouhlaseno pořízení nábytku do místnosti určené pro masážní služby.

6)

Zastupitelstvo obdrželo nabídku pí Zdeňky Vaňatové na provozování
kadeřnictví 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 dotyčnou přistoupeno k jednání o konkrétních
podmínkách a termínu zahájení provozování služeb.

7)

Projednáno a odsouhlaseno konání akce Fichtl Cup u Rovenského rybníka
dne 31. 8. 2013.

8)

Zastupitelstvo bylo informováno o výsledku jednání s firmou ČEVAK
o kvalitě vody a vydatnosti vlastního zdroje vody. Provozovatel vodovodu
navrhuje jednat se společností JVS o připojení vody Římov a o tomto
návrhu řešení informovat dotyčné úřady při podání žádosti o udělení
výjimky na provozování vlastního zdroje vody do doby, než bude nový
zdroj vody dostupný. Zastupitelstvo souhlasí s účastí zástupce obce na
informativní schůzce s JVS.

9)

Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem územního plánu a odsouhlasilo
zahrnout do ÚP též úpravu vodních poměrů v lokalitě pod Zbuší. Dále
odsouhlasilo umístění přístupové komunikace k p.č. 64/1 a 64/3 za
plánované zahrady na části pozemků 64/14, 64/16, 64/18 a 64/20.

10)

Zastupitelstvo bylo seznámeno s plánem zprovoznění knihovny v nových
prostorech víceúčelového objektu. Otevření knihovny je plánováno na 13.
7. 2013.
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11)

Zastupitelstvo projednalo stav veřejných vývěsek a rozhodlo o výměně
desek. Návrh materiálu desek bude upřesněn po zjištění možností realizace.

12)

Zastupitelstvo bylo upozorněno na propadlý asfalt komunikace na Ovčín.
Vzhledem k tomu, že je komunikace stále v záruční době po pokládce
vedení NN, bude uplatňována náprava stavu v rámci reklamace s odkladem
oprav po dostavbě rodinného domu v dané lokalitě.

13)

Zastupitelstvo vzneslo požadavek na zajištění termínu služeb kominíka.
Termín bude vyjednán a oznámen v místním obchodě, kde se budou moci
zájemci přihlásit.

14)

Zastupitelstvo bylo seznámeno o nákupu nového přejezdného krytu
kanalizační šachty na jímku budovy obecního úřadu.

Zapsala: Pavla Rácová

Starosta: Ing. Martin Sokol

Ověřil: Ing. Vladislav Prokop, Ing. Věra Dědíková
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