Zápis z jednání zastupitelstva obce Rovná ze dne 04.04.2013
Přítomni: Ing. Martin Sokol, Jiří Nepodal, Pavla Rácová, Hana Sokolová, Ing. Vladislav Prokop,
Ing. Věra Dědíková, Vladimír Krejčí,
Omluveni: Ing. Jan Kudrle, Zdeněk Holman
Ověřovatelé zápisu: Hana Sokolová, 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 8. 3. 2013 do 4. 4. 2013

4)

Na základě žádosti o příspěvek na provoz fotbalového klubu SK Civa trans
Rovná byl pro rok 2013 schválen příspěvek ve výši 20.000,-- Kč.

5)

Na základě usnesení zastupitelstva ze dne 7. 3. 2013 (viz. Zápis 3/2013)
byly vyjednány dva zkušební svozy domovního odpadu s nacouváním
svozového vozu do uličky „Na Ovčíně“. Vzhledem k tomu, že se zajíždění
do uvedené části obce ukázalo ze strany TSS jako technicky možné, byla
obecnímu úřadu dne 26. 3. 2013 p. Krejčím, p. Prokopem, p. Klecanem a p.
Polankou podána žádost o vyvážení popelnic přímo z uličky „Na Ovčíně“.
Ve stejné záležitosti byl obecnímu úřadu dne 31. 3. 2013 doručen nesouhlas
se zajížděním svozového vozidla do dotyčné části obce podepsaný pí.
Jaroslavou Kozlíkovou, p. Františkem Lebedou, pí. Jiřinou Lebedovou, p.
Radovanem Liškou, pí. Janou Liškovou, p. Smolíkem a pí. Smolíkovou.
Jednotlivé body obou podnětů byly zastupitelstvem projednány a ve věci
návrhu zajištění svozu přímo z uličky „Na Ovčíně“ tím způsobem, že
svozové vozidlo nacouvá k nemovitosti čp. 40, u které mohou být popelnice
shromažďovány, bylo hlasováno s výsledkem 1 x proti návrhu, 4 x pro
návrh a 2 zastupitelé se hlasování zdrželi. Zastupitelstvem byl tedy svoz
z uličky „Na Ovčíně“ za výše uvedených podmínek odsouhlasen.

6)

Schválena žádost Svazu žen obce Rovná o finanční příspěvek ve výši
5.000,-- Kč na zajištění akce konané u příležitosti Dne matek.

7)

Projednán a odsouhlasen nákup mycího boxu s křeslem a sušící helmy do
prostor kadeřnictví v přístavbě nad obchodem.

8)

Dne 13. 4. 2013 budou na obvyklém místě přistaveny kontejnery na sběr
nebezpečného odpadu a téhož dne proběhne na návsi očkování psů. Jarní
úklid obce proběhne dne 20. 4. 2013. Bližší informace obdrží občané do
poštovních schránek.

9)

Od firmy ČEVAK byl přijat návrh na úpravu ceny vodného pro rok 2013,
na jehož základě byl starosta obce pověřen jednat o zachování stávající
ceny vodného. O výsledku jednání bude informovat na příštím zasedání.
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10)

Na základě blížícího se dokončení stavby víceúčelového objektu nad
obchodem, kde vznikne kadeřnictví, prostor pro maséra a bar s fitness, je
nutné vybrat pro tyto služby provozovatele. Bude proto vypracována a
zveřejněna výzva k podání nabídek na zajištění provozu kadeřnictví, masáží
a baru s fitness. Tato výzva bude zveřejněna ve vývěsní skříni a na
internetových stránkách obce Rovná a bude obsahovat požadavky na
budoucího provozovatele jednotlivých služeb včetně hodnotících kritérií, na
základě kterých bude z přijatých nabídek proveden výběr. Nabídky budou
přijímány nejpozději do 31. 5. 2013.

11)

Přijato rozpočtové opatření č. 1/2013.

12)

Odsouhlasen a podepsán souhlas se zařazením obce Rovná do územní
působnosti MaS LAG Strakonicko na plánované období 2014 – 2020.

13)

Projednáno a odsouhlaseno hudební zajištění o pouti:
sobota 14. 9. 2013 od 20,00 hod – kapela Renesance, neděle 15. 9. 2013 od
14,00 hod – kapela Šumavanka.

14)

Zastupitelstvem odsouhlaseno určení pevného termínu k vyklizení dvora za
hospodou. Nájemce objektu hospody a přilehlých pozemků pan Janus bude
povinen vyklidit dvůr i pergolu do 31. 5. 2013. Pokud nebude úklid
venkovních prostor proveden nejpozději do uvedeného termínu nebo
nebude proveden v odpovídající kvalitě, bude úklid proveden dodavatelsky
s přeúčtováním nákladu nájemci hospody.

Zapsala: Pavla Rácová

Starosta: Ing. Martin Sokol

Ověřil: Hana Sokolová, Ing. Věra Dědíková
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