Zápis z jednání zastupitelstva obce Rovná ze dne 6.4.2017
Přítomni: Ing. Jan Kudrle, Karel Sokol Bc., Monika Kubařová, Pavla Rácová, Dana
Cimburková, Jana Mrázová, Vladimír Krejčí, Josef Topka, Jiří Nepodal
Omluveni: ----

Zahájení zasedání zastupitelstva
Starosta zahájil jednání zastupitelstva konstatováním, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a
je usnášení schopné, neboť je přítomno 9 členů zastupitelstva obce. Čas zahájení: 19:10 hod.

A. Určení ověřovatelů zápisu:
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu p. Topku a sl. Mrázovou a zapisovatelkou
pí Rácovou.
Návrh usnesení č. 1/4/2017
Zastupitelstvo obce Rovná určuje ověřovateli zápisu p. Topku a sl. Mrázovou.
Výsledek hlasování: Pro - 9, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 1/4/2017 bylo schváleno
B.

Schválení navrženého programu:

Návrh usnesení č. 2/4/2017
Zastupitelstvo obce Rovná schvaluje následující program zasedání:

1)
2)
3)
4)
5)

Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání
Seznámení s došlou poštou za období od 9. 3. 2017 do 6. 4. 2017
Seznámení se žádostmi doručenými v období od 9. 3. 2017 do 6. 4. 2017
Schválení rozpočtového opatření č. 2
Webové stránky

Výsledek hlasování: Pro - 9, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 2/4/2017 bylo schváleno

C. Plnění bodů programu:
Ad. 1) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání
Předložen zápis z minulého zasedání zastupitelstva obce a z mimořádného zasedání
zastupitelstva obce. K zápisům nebyly podány žádné připomínky ani opatření.
Návrh usnesení č. 3/4/2017
Zastupitelstvo obce Rovná schvaluje zápis z minulého a mimořádného zasedání.
Výsledek hlasování: Pro - 9, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 3/4/2017 bylo schváleno
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Ad. 2) Pošta
Zastupitelstvo bylo seznámeno starostou obce s korespondencí za uplynulé
období a to od 9. 3. 2017 do 6. 4. 2017. Korespondence byla zaznamenána do
Podacího deníku.
- Českomoravská myslivecká jednota s.r.o. – Oznámení o konání Podzimních
zkoušek loveckých psů dne 16. 9. 2017 od 8:00 hod.. Zastupitelstvo souhlasí.
- SMOOS – Oznámení o uskutečnění valné hromady dne 13. 6. 2017 od 16:00
hod.
- KÚJčK, odbor životního prostředí – Oznámení o zahájení správního řízení –
výjimka z ochranných podmínek zvlášť chráněných živočichů
- MěÚ Strakonice, odbor životního prostředí, vydalo závazné stanovisko –
souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro žadatele Jitka a Jiří
Makovcovi pro realizaci investičního záměru „Novostavba RD“ na pozemku
p. č. 425/7 v k. ú. Rovná u Strakonic
- MěÚ Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu – zaslán informační
plakát o zápisu dětí do mateřských škol ve školním roce 2017/2018.
Informační plakát byl vyvěšen na úřední desku obce.
- MěÚ Strakonice, stavební odbor – Sdělení o nabytí právní moci Rozhodnutí
o umístění a provedení stavby RD na pozemku č. 423/9 v k. ú. Rovná u
Strakonic pro Ivetu Cimburkovou a Pavla Poláčka
- J+J Facility cz – žádost o zveřejnění plakátu – Upozornění vlastníkům či
uživatelům nemovitostí na ořez popř. odstranění dřevin ohrožujících
bezpečný a spolehlivý provoz zařízení distribuční soustavy E.ON distribuce.
Plakáty jsou vyvěšeny na úřední desce obce.
- Ing. Peter Kurek – zaslán aktualizovaný plán spojení na krizové orgány ORP
Strakonice
- Česká Spořitelna a.s. – Pozvánka na valnou hromadu dne 25. 4. 2017 v Praze
- Čevak a.s. – Potvrzení o změně ceny vodného pro rok 2017, která byla
odsouhlasena na mimořádném zasedání zastupitelů obce dne 16. 3. 2017.
- MěÚ Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu – žádost o poskytnutí
seznamu dětí s povinností předškolního vzdělávání – dětí narozené v době od
1. 9. 2011 do 31. 8. 2013. Seznam dětí odeslán email.
Ad. 3) Žádosti
3.1. Přijata žádost Znalecké společnosti s.r.o. o zaslání územního plánu. Písemné
vyjádření k žádosti bylo odesláno poštou.
3.2. Přijata a vyřízena žádost pana Jiřího Hronka o poskytnutí informací o
existenci sítí v souvislosti se stavbou RD manželů Maškových na p. č. 2/4
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v k. ú. Rovná u Strakonic. Písemné vyjádření k žádosti včetně situací, bylo
odesláno poštou.
3.3. Přijata žádost p. Martina Ambrose o poskytnutí informace ve smyslu
zák. č. 106/1999 Sb., týkající se způsobu realizace třídění a nakládání
s odpady v obci. Na žádost bylo odpovězeno dle zákona.
3.4. Přijata a vyřízena žádost pana Jiřího Makovce o vydání souhlasu s napojením
na obecní kanalizaci novostavby RD na pozemku parc. číslo 425/7 v k.ú.
Rovná u Strakonic. Písemné vyjádření k žádosti bylo odesláno.
3.4. Přijata žádost manželů Půbalových o pokácení kaštanu na parc. č. 55/1 v k.ú.
Rovná u Strakonic, který poškozuje jejich nemovitost a žádost SDH Rovná o
pokácení dvou smrků před hasičskou zbrojnicí, které jsou nebezpečné pro
obecní majetek. Vyjmenované stromy jsou na obecních pozemcích a tím i ve
vlastnictví obce.
Návrh usnesení č. 4/4/2017
Zastupitelstvo rozhodlo, že nechá posoudit stav (jak zdravotní tak vliv na okolní zástavbu a
pohyb občanů) vyjmenovaných stromů odborníky z MěÚ Strakonice odboru ŽP a následně
rozhodne o povolení nebo nepovolení kácení výše uvedených stromů.
Výsledek hlasování: Pro - 9, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 4/4/2017 bylo schváleno

4) Schválení rozpočtového opatření č. 2/2017
Pí. Kubařovou bylo předloženo rozpočtové opatření č. 2/2017.
Návrh usnesení č. 5/4/2017
Zastupitelstvo schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 2/2017.
Výsledek hlasování: Pro - 9, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 5/4/2017 bylo schváleno

5) Webové stránky
Starosta seznámil přítomné s přijatými návrhy na vzhled webových stránek a
z došlé nabídky byla vybrána varianta titulní stránky nových webových stránek.
Zasedání bylo ukončeno: ve 20:15 hodin
Zapsala: Pavla Rácová
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Zápis byl vyhotoven dne 13.4.2017
Zápis schválen a podepsán dne 13.4. 2017
Ověřovatelé:
Josef Topka

.................................

Jana Mrázová

.................................

Starosta:

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