Zápis z jednání zastupitelstva obce Rovná ze dne 15. 5. 2014
Přítomni: Ing. Martin Sokol, Ing. Jan Kudrle, Ing. Vladislav Prokop, Zdeněk Holman, Ing. Věra
Dědíková, Jiří Nepodal, Hana Sokolová
Omluveni: Pavla Rácová, Vladimír Krejčí

A.

Určení ověřovatelů zápisu:

Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Holman, Hana Sokolová

B.

Seznámení s programem:
1) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání
2) Seznámení s došlou poštou za období od 4. 4. 2014 do 15. 5. 2014
3) Seznámení se žádostmi doručenými v období od 4. 4. 2014 do 15. 5.2014
4) Schválení územní plánu
5) Rozpočtové opatření č. 1/2014
6) Grant bezpečnostní prvky na MK
7) Grant POV DT 1-5, DT 8
8) Grant na vybavení jednotek SDH
9) Nákup stanů
10) Plánované akce

C.

Plnění bodů programu:

Ad. 1) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání
1.1. - 1.6.

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
Přijata žádost paní Kučerové o prodloužení nájemní smlouvy na byt čp. 20.
Vzhledem k tomu, že byla žádost podána v termínu dle platné smlouvy a
zastupitelstvo nemá výhrady k užívání ani péči o svěřené prostory,
zastupitelstvo souhlasí s uzavřením nové nájemní smlouvy na období 5 let
dle nového občanského zákoníku. Výše měsíčního nájemného bude
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stanovena jako násobek stávající ceny a ročních inflačních koeficientů za
roky 2009 – 2013 dle ČSÚ. Takto vypočtená cena bude platná po celou dobu
platnosti nájemní smlouvy. Hlasování pro 7, proti 0, zdrželo se 0.
Ad. 4) Schválení územního plánu
Zastupitelstvo schválilo usnesením 1/5/2014 územní plán obce Rovná. Znění
celého usnesení je samostatnou přílohou zápisu. Hlasování pro 7, proti 0, zdrželo
se 0.
Ad. 5) Rozpočtové opatření
Zastupitelstvo schválilo usnesením 2/5/2014 rozpočtové opatření č. 1/2014.
Hlasování pro 7, proti 0, zdrželo se 0.
Ad. 6) Grant bezpečnostní prvky na MK
Zastupitelstvo bylo seznámeno se schváleným grantem KUJCK určeným na
instalaci 2 ks zrcadel a vybudování 2 zpomalovacích prahů včetně dopravního
značení na MK podél hasičského cvičiště a pověřilo starostu obce k oslovení 3
dodavatelů k podání nabídek na realizaci.
Ad. 7) Grant POV DT 1-5, DT 8
Zastupitelstvo bylo seznámeno se schváleným grantem KUJCK určeným na
opravu místní komunikace „Na vrškách“ a s grantem na úhradu 70 % úroků
z úvěru, které obec zaplatí v roce 2014 za čerpaný úvěr. Zastupitelstvo pověřilo
starostu obce k oslovení 3 dodavatelů k podání nabídek na realizaci opravy MK a
k doložení požadovaných podkladů pro vyplacení dotace úroků z úvěru.
Ad. 8) Grant na vybavení jednotek SDH
Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledkem vyhodnocení grantu KUJCK
určeného na dostavbu hasičské zbrojnice. Vzhledem k tomu, že je projekt obce
doporučen k podpoře jako 7. náhradní, bude tento bod projednán v následujících
měsících po udělení rozhodnutí o přidělení nebo zamítnutí grantu.
Ad. 9) Nákup stanů
Zastupitelstvo odsouhlasilo pořídit 2 ks stanů se železnou konstrukcí o rozměru 6
× 4 metry jako náhradu za již nepoužitelné zelené stany. Cena do 5000,- Kč/ks.
Hlasování pro 7, proti 0, zdrželo se 0.
Ad. 10) Plánované akce
Zastupitelstvo odsouhlasilo konání následujících akcí:
7. 6. 2014 Dětský den u rybníka Rovenský s ukázkami ručního zpracování
kamene, kovu a proutí. Organizační zajištění SDH Rovná a ČSŽ Rovná.
Stránka 2 z 3

9. 8. 2014 hasičská soutěž Memoriál ing. Karla Sokola u rybníka Rovenský.
Organizační zajištění SDH Rovná a Obec Rovná. Hlasování pro 7, proti 0,
zdrželo se 0.
22. 8. 2014 koncert skupiny Parkán u rybníka Rovenský. Organizační zajištění
Petr Cimburek. Za půjčení stanů, lavic, stolů a prostoru bude obcí účtován
poplatek 3000,- Kč.
30. 8. 2014 závody Fichtlcup u rybníka Rovenský. Organizační zajištění SDH
Rovná a Obec Rovná.
Bližší informace obdrží občané do poštovních schránek.
Hlasování pro 7, proti 0, zdrželo se 0

Zapsala: Ing. Věra Dědíková

Starosta: Ing. Martin Sokol

Ověřil: Zdeněk Holman, Hana Sokolová

Stránka 3 z 3

