Zápis z jednání zastupitelstva obce Rovná ze dne 5.5.2016
Přítomni: Ing. Jan Kudrle, Karel Sokol, Monika Kubařová, Josef Topka, Vladimír Krejčí,
Pavla Rácová, Dana Cimburková, Jiří Nepodal, Jana Mrázová
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: 19:05
hodin.

A. Určení ověřovatelů zápisu:
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu pí Pavlu Rácovou a p. Jiřího Nepodala a
zapisovatelkou pí Janu Mrázovou.
Návrh usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Rovná určuje ověřovateli zápisu pí Pavlu Rácovou a p.Jiřího Nepodala
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0,
Usnesení č.1 bylo schváleno
B.

Zdrželi se 0

Schválení navrženého programu:

Návrh usnesení č. 2

Zastupitelstvo obce Rovná schvaluje následující program zasedání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání
Seznámení s došlou poštou za období od 8.4.2016 do 5.5.2016
Seznámení se žádostmi doručenými v období od 8.4.2016 do 5.5.2016
Informace k dotacím
Valná hromada ROS, a.s.
Nákup nové tiskárny
Hudební vystoupení
Schválení rozpočtového opatření č. 1 a 2

Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0,
Usnesení č.2 bylo schváleno

Zdrželi se 0

C.
D. Plnění bodů programu:
Ad. 1) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání
Předložen zápis z minulého zasedání zastupitelstva obce. K zápisu nabyly podány
žádné připomínky ani opatření.
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Návrh usnesení č. 3

Zastupitelstvo obce Rovná schvaluje zápis z minulého zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 9,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č.3 bylo schváleno
Ad. 2) Pošta
Zastupitelstvo bylo seznámeno starostou obce s korespondencí za uplynulé
období a to od 8.4.2016 do 5.5.2016. Korespondence byla zaznamenána do knihy
odeslané a přijaté pošty.
Ad. 3) Žádosti
3.1. Přijata žádost slečny Ivety Cimburkové o odkoupení části pozemku č. 418
v k.ú. Rovná z důvodu plánované výstavby RD na parcele č. 423/9.
Záměr o prodeji pozemku bude zveřejněn ve vývěsní skříni a o prodeji bude
rozhodnuto na příštím zasedání.
Návrh usnesení č. 4

Zastupitelstvo obce Rovná schvaluje provézt záměr o prodeji části obecního
pozemku p.č. 418 dle přiložené mapky. Jedná se cca o 35 m2. Definitivní plocha
bude odsouhlasena dle provedeného zaměření.
Výsledek hlasování: Pro 9,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č.4 bylo schváleno
Ad. 4) Informace k dotacím
Zastupitelstvo bylo seznámeno se schváleným grantem KUJčK 2016 DT 1-3:
oprava místní komunikace a grantem DT 8: úhrada úroků z úvěru.
Zastupitelstvo pověřilo starostu obce k oslovení dodavatelů k podání nabídek na
realizaci opravy MK a k doložení požadovaných dokladů pro vyplacení dotace
úroků z úvěru.
Návrh usnesení č. 5

Zastupitelstvo obce Rovná pověřilo starostu obce k oslovení tří dodavatelů k
podání nabídek na realizaci opravy MK. Dále k doložení požadovaných dokladů
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pro vyplacení dotace úroků z úvěru a následně předložené smlouvy na dotace z
úroků z úvěru.
Výsledek hlasování: Pro 9,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č.5 bylo schváleno
Ad. 5) Valná hromada ROS, a.s.
Starosta informoval přítomné o konání valné hromady Ros, a.s., které se za naši
obec zúčastní dne 16.6.2016 v 11:00 hod. pan Topka, který byl nominován jako
kandidát na člena dozorčí rady.
Ad. 6) Nákup nové tiskárny
Starostou byla přednesena zpráva nefunkčnosti a nerentabilní opravě obecní
tiskárny Konica Minolta PagePro 1380Mf. Ze tří předložených návrhů byla
vybrána nová multifunkční tiskárna Brother MFC-L8650CDW. Jejím nákupem a
následným zapojením byl pověřen p. Krejčí.
Návrh usnesení č. 6

Zastupitelstvo obce Rovná schválilo, na základě protokolu o nemožnosti opravy,
vyřazení tiskárny Konica Minolta PagePro 1380Mf a pověřilo p. Krejčího k
nákupu nové multifunkční tiskárny Brother MFC-L8650CDW.
Výsledek hlasování: Pro 9,

Proti 0,

Zdrželi se 0

Usnesení č.6 bylo schváleno
Ad. 7) Hudební vystoupení
Dne 13.5.2016 v 17:30 hod. se v „Domě služeb“ v Rovné koná hudební
vystoupení dětí z Rovné a Strakonic. Všichni jsou srdečně zváni.
Ad. 8) Rozpočtové opatření
Pí Kubařovou byla přednesena zpráva o navržených opatření č. 1 a 2.
Návrh usnesení č. 7

Zastupitelstvo obce Rovná schválilo předložená rozpočtová opatření č. 1 a 2.
Výsledek hlasování: Pro 9,

Proti 0,

Zdrželi se 0
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Usnesení č.7 bylo schváleno
Zasedání bylo ukončeno: ve 20:10 hodin
Zapsala: Jana Mrázová
Zápis byl vyhotoven dne 12.5.2016
Ověřovatelé:
Pavla Rácová.................................
Jiří Nepodal...................................
Starosta: Ing. Jan Kudrle …......................................................
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