Zápis z jednání zastupitelstva obce Rovná ze dne 2.7.2015
Přítomni: Ing. Jan Kudrle, Karel Sokol, Monika Kubařová, Josef Topka, Vladimír Krejčí, Pavla
Rácová, Dana Cimburková, Jiří Nepodal
Omluveni: Jana Mrázová

Určení ověřovatelů zápisu:

A.

Ověřovatelé zápisu: Jiří Nepodal, Dana Cimburková,

Seznámení s programem:

B.

C.

1)

Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

2)

Seznámení s došlou poštou za období od 5.6.2015 do 2.7.2015

3)

Seznámení se žádostmi doručenými v období od 5.6.2015 do 2.7.2015

4)

Otevření nabídek na opravu místní komunikace

5)

Rozpočtové opatření č. 2

6)

Vyúčtování nákladů

7)

Oprava nepojízdného traktůrku

Plnění bodů programu:

Ad. 1) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání
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 a projednána žádost pana Uhlíka na opravu komunikace z návsi
směrem na Řepici, kde jsou ve vozovce díry, a vozovka je propadlá nad
překopy. Panu Uhlíkovi bude odpovězeno e-mailovou zprávou. Oprava
problematických míst na vozovce je v letošním roce plánovaná a bude
provedena v nejbližším možném termínu.
Ad. 4) Otevření nabídek na opravu místní komunikace
Na základě výzvy k podání nabídek na opravu místní komunikace byly přijaty tři
cenové nabídky.
Znakon a.s. 382 175,62 Kč vč. DPH
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Strabag a.s. 437 181,-- Kč vč. DPH
Reno Šumava a.s. 427 682,98 Kč vč. DPH.
Z přijatých nabídek byla pro realizaci vybrána fa Znakon a.s., jejíž nabídková
cena byla nejnižší. Zastupitelstvo pověřilo starostu obce k uzavření smlouvy o
dílo.
Hlasování: pro - 8, proti - 0, zdržel se – 0.
Ad. 5) Rozpočtové opatření č. 2
Zastupitelstvo schválilo usnesením č. 1/7/2015 rozpočtové opatření č. 2.
Hlasování: pro - 8, proti - 0, zdržel se – 0.
Ad. 6) Vyúčtování nákladů
Schváleno vyúčtování nákladů vynaložených na odměny pro děti při Dnu dětí
konaném dne 7.6.2015 ve výši 3 325,-- Kč. Dále schváleno proplacení nákladů
vynaložených na zajištění toalet a balíčků pro první tři vítězná družstva při
soutěži v požárním útoku „Memoriál Ing. Karla Sokola“ , který se bude konat
dne 8.8.2015.
Hlasování: pro - 8, proti - 0, zdržel se – 0.
Ad. 7) Oprava nepojízdného traktůrku
Projednána oprava nepojízdného traktůrku na sečení trávy. Pan Nepodal byl
pověřen k zajištění repasovaného motoru vhodného k opravě tohoto traktůrku
v ceně max. 16.000 - 20.000,-- Kč, tak aby byl tento traktůrek jako záložní pro
případ poruchy traktůrku nového.
Zapsala: Pavla Rácová

Starosta: Ing. Jan Kudrle

Ověřil: Jiří Nepodal, Dana Cimburková,
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