Zápis z jednání zastupitelstva obce Rovná ze dne 03.01.2013
Přítomni: Ing. Martin Sokol, Jiří Nepodal, Pavla Rácová, Ing. Jan Kudrle, Hana Sokolová, Zdeněk
Holman, Vladimír Krejčí, Ing. Vladislav Prokop, Ing. Věra Dědíková
Omluveni: --Ověřovatelé zápisu: Vladimír Krejčí, Ing. Jan Kudrle
1)

Seznámení s programem – bez doplňujících bodů

2)

Kontrola zápisu minulého jednání – bez připomínek

3)

Seznámení s došlou poštou v období od 07.12.2012 do 03.01.2013

4)

Projednána žádost pana Polanky o vyjádření ke stavebním úpravám stodoly
u RD čp. 51 v Rovné. Ke stavebním úpravám nebyly vzneseny žádné
námitky a všichni přítomní se stavbou souhlasí.

5)

Zastupitelstvo bylo seznámeno s místním šetřením stavu kaštanu na
Vrškách, kterého se dne 3. 1. 2013 zúčastnili Ing. Miroslav Šobr, MěÚ
Strakonice, odbor ŽP, Ing. Petr Kunce, dendrolog Agentury ochrany přírody
a krajiny ČR a Martin Sokol, starosta. Ing. Kunce vypracuje oficiální
zprávu, na základě které provede obec příslušná opatření.

6)

Projednán stav kaštanů na hrázi hasičské nádrže na návsi a smrku
u hasičské zbrojnice. S ohledem na špatný stav kaštanů byl schválen prořez
aleje kaštanů a její obnovení vysázením nových stromů. Dále bylo
schváleno pokácení smrku u hasičské zbrojnice.

7)

Vzhledem ke stáří pojistné smlouvy uzavřené mezi obcí Rovná a
pojišťovnou Kooperativa bylo zastupiteli odsouhlaseno zrevidovat stávající
smlouvu a dále oslovit další pojišťovny, aby vypracovaly nabídky na
pojištění obecního majetku a pojištění podnikatelských rizik.

8)

Odsouhlaseno podepsání Dohody o zrušení a vypořádání Smlouvy
o příspěvku za umístění dětí v mateřských školkách a základních školách
s Městem Strakonice.

9)

Odsouhlasena cena za svoz komunálního odpadu pro rok 2013.
bílá známka (svoz 1x za měsíc) – cena 450,-- Kč,
modrá známka (svoz 1x za 14 dnů) – cena 950,-- Kč,
žlutá známka (svoz v zimě 1x týdně a v létě 1x za 14 dnů) – cena 1500,-- Kč.
Svozovým dnem zůstává úterý (při svozu 1x za 14 dnů úterý v sudém týdnu).
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Poplatek za psa a cena stočného zůstává stejná jako v roce 2012, tj.:
poplatek za psa činí 100,-- Kč a 150,-- Kč za každého dalšího a cena
stočného činí 50,-- Kč/osoba.
Známky je možno zakoupit na Obecním úřadě vždy ve čtvrtek v úředních
hodinách. Prodej bude zahájen dne 10.1.2013 v 17:30.
Zapsala: Pavla Rácová

Starosta: Ing. Martin Sokol

Ověřil: Vladimír Krejčí, Ing. Jan Kudrle
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