Zápis z jednání zastupitelstva obce Rovná ze dne 02.05.2013
Přítomni: Ing. Martin Sokol, Jiří Nepodal, Pavla Rácová, Hana Sokolová, Ing. Vladislav Prokop,
Ing. Věra Dědíková, Vladimír Krejčí, Ing. Jan Kudrle, Zdeněk Holman
Omluveni: --Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Holman, 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 05.04.2013 do 02.05.2013.

4)

Martin Lískovec oznámil úpravy na domu č.p. 107 a jeho okolí (změna
barvy fasády, oprava plotu před domem a zpevnění příjezdu k domu). Dále
jmenovaný žádá o dokončení jižní strany oplocení zahrady domu čp. 20
(obecní úřad) plastovými palubkami. Zastupitelstvo se v této věci usneslo
na zachování stávajícího oplocení.

5)

Manželé Liškovi podali podnět k omezení povolené hmotnosti nákladních
vozidel vjíždějících do uličky „Na Ovčín“. Zastupitelstvo se usneslo na
ponechání vjezdu bez místní úpravy dopravního značení omezujícího
maximální hmotnost vozidel, neboť vjezd těžkých nákladních aut je
v současné době krátkodobě nevyhnutelný z důvodu probíhající stavby
rodinného domu, který je přístupný pouze z této uličky. Po dostavbě domu
již nebude neobvykle častému vjezdu nákladních vozidel zapotřebí. Dále
manželé Liškovi požádali obec o spolupráci v řešení problému s izolací
kamenné zídky podél komunikace do jmenované uličky. Stávající izolace
zůstala v některých místech při asfaltování povrchu komunikace pod úrovní
vozovky a navíc přídlažba podél zídky vykazuje sklon směrem ke zdi.
Zastupitelstvo se usneslo, že obec zajistí provést obnažení izolace, její
napojení a vytažení nad úroveň vozovky a výměnu rovné přídlažby za
žlabovou.

6)

Projednán a odsouhlasen návrh zadání nového územního plánu obce Rovná
zpracovaný MěÚ Strakonice, odborem rozvoje.

7)

Po prostudování přijatých nabídek na pojištění obecního majetku a
podnikatelských rizik byla jako nejvýhodnější vyhodnocena pojišťovna
Kooperativa, a.s.. Stávající platná pojistná smlouva uzavřená taktéž
s pojišťovnou Kooperativa bude tak v souladu s předloženou nabídkou
upravena a doplněna o pojištění proti vandalismu a úmyslnému poškození.
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8)

Zastupitelstvo bylo informováno o návrhu řešení solárního systému
příhřevu TUV pro provoz přístavby budovy nad obchodem a odsouhlasilo
provedení změny z prostého solárního systému na systém fotovoltaický.

Zapsala: Pavla Rácová

Starosta: Ing. Martin Sokol

Ověřil: Zdeněk Holman, Ing. Věra Dědíková
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