Zápis z jednání zastupitelstva obce Rovná ze dne 14.5.2015
Přítomni: Ing. Jan Kudrle, Karel Sokol, Monika Kubařová, Josef Topka, Vladimír Krejčí, Pavla
Rácová, Jiří Nepodal, Dana Cimburková
Omluveni: Jana Mrázová

A.

Určení ověřovatelů zápisu:

Ověřovatelé zápisu: Monika Kubařová, Dana Cimburková

B.

Seznámení s programem:
1) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání
2) Seznámení s došlou poštou za období od 10.4.2015 do 14.5.2015
3) Seznámení se žádostmi doručenými v období od 10.4.2015 do 14.5.2015
4) Vyúčtování nákladů
5) Grant POV DT4 a DT 8
6) Nařízení OPP
7) Zkouška odpadních vod
8) Valná hromada SODP
9) Valná hromada SMOOS
10) Přejímka vodovodního řádu
11) Kolaudace výtlačného řadu
12) Provozní evidence kanalizace
13) Vyúčtování nájemného firmy Čevak a.s.
14) Kontrola spalinových cest
15) Kontrola JČKÚ

C.

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
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3.1.

Přijata žádost o stanovisko k žádosti o udělení státního občanství
Anastasije Alexandrovny Malecové, trvale bytem Rovná 92, 386 01
Strakonice. K přijaté žádosti bylo odesláno písemné vyjádření na Krajský
úřad Jihočeského kraje.
3.2.
Přijata a odsouhlasena žádost p. Huška o povolení přesunutí včelstev do
katastru obce Rovná. Huška před zavezení včelstev předloží doklad o
nezávadnosti. Hlasování: pro - 8, proti - 0, zdržel se – 0.
3.3.
Přijata a projednána dopis JčKÚ o spolupráci při tvorbě tržních řádů.
3.4.
Přijato a projednáno oznámení o vzhledu úředních razítek obcí. Po
odsouhlasení nových znaků obce, budou razítka změněni.
Ad. 4) Vyúčtování nákladů
Schváleno vyúčtování nákladů vynaložených na organizaci akce u příležitosti dne
matek konané dne 10.5.2015 ve výši 2668,-- Kč. Odsouhlaseno proplacení
nákladů na pořízení odměn pro děti na dětský den, který se uskuteční dne
7.6.2015.
Hlasování: pro - 8, proti - 0, zdržel se – 0.
Ad. 5) Grant POV DT 4 a DT 8
Zastupitelstvo bylo seznámeno se schváleným grantem KUJčK DT 4 -oprava
místní komunikace (dotace 50%) a grantem DT 8 na úhradu úroků z úvěru, které
obec zaplatí v roce 2015 za čerpaný úvěr. Zastupitelstvo pověřilo starostu obce k
oslovení tří dodavatelů k podání nabídek na realizaci opravy MK a k doložení
požadovaných dokladů pro vyplacení dotace úroků z úvěru.
Ad. 6) Nařízení OPP
Zastupitelstvo bylo informováno o dohodě o realizace výkonu trestu obecně
prospěšných prací (OPP). Na základě usnesení Okresního soudu ve Strakonicích
č.j. 5T 22/2015 o nařízení výkonu trestu OPP ze dne 13.5.2015, počet hodin 80,
pro Ladislava Doušu, bytem Zahradní 861, Strakonice.
Ad. 7) Zkouška odpadních vod
Zastupitelstvo bylo informováno o provedení zkoušek odpadních vod a
seznámeno s protokoly zkoušek odpadních vod ze dne 9.4.2015, stav odpadních
vod je vyhovující.
Ad. 8) Valná hromada SODP
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s průběhem valné hromady SODP konané
dne 27.4.2015. Obci byly přiznány dotace na opravu budov obce (bude
provedena oprava hromosvodu). Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k uzavření
SOD s vítězným uchazečem, dle VŘ ze dne 4.9.2014 add. 4, firmou ELSTAV.
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Ad. 9) Valná hromada SMOOS
Místostarosta obce seznámil zastupitelstvo s průběhem valné hromady SMOOS
konané dne 28.4.2015.
Ad. 10) Přejímka vodovodního řádu
Zastupitelstvo bylo informováno starostou o přejímce dokončeného přívodního
vodovodního řádu, která proběhla dne 5.5.2015 mezi firmou Swietelsky stavební
s.r.o. a JVS a.s.. Následně podá vlastník žádost o kolaudaci díla.
Ad. 11) Kolaudace výtlačného řadu
Zastupitelstvo bylo informováno o uskutečnění kolaudačního řízení na stavební
úpravy výtlačného řadu, které proběhlo dne 12.5.2015 bez připomínek.
Ad. 12) Kanalizace
Na MěÚ Strakonice byla předána provozní evidence kanalizace provedená p.
Kocourkem z Technických služeb Strakonice s r.o.. Starosta obce byl pověřen k
vyrovnání nákladů.
Ad. 13) Vyúčtování nájemného Čevak a.s.
Starosta seznámil zastupitele s vyúčtováním nájemného firmy Čevak a.s. za rok
2014. Zastupitelé vyúčtování odsouhlasili.
Hlasování: pro - 8, proti - 0, zdržel se – 0.
Ad. 14) Zpráva o kontrole spalinových cest
Zastupitelstvo bylo informováno se zprávou p. Brože o provedení kontroly –
čistění spalinové cesty u nemovitosti č.p. 20. Zjištěna 1 závada, která bude
neprodleně odstraněna.
Ad. 15) Kontrola JČKÚ
Zastupitelstvo bylo seznámeno s Oznámením o provedení kontroly dotace na
zpracování územního plánu obce. Kontrola bude provedena dne 27.5.2015 ve
14:00 hod.

Zapsala: Pavla Rácová

Starosta: Ing. Jan Kudrle

Ověřil:
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