Zápis z jednání zastupitelstva obce Rovná ze dne 2.1.2014
Přítomni: Ing. Martin Sokol, Pavla Rácová, Zdeněk Holman, Vladimír Krejčí, Ing. Věra Dědíková,
Ing. Vladislav Prokop, Jiří Nepodal
Omluveni: Ing. Jan Kudrle, Hana Sokolová,

Určení ověřovatelů zápisu:

A.

Ověřovatelé zápisu: Ing. Vladislav Prokop, Vladimír Krejčí

Seznámení s programem:

B.
1)

Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

2)

Seznámení s došlou poštou za období od 6.12.2013 do 2.1.2014

3)

Seznámení se žádostmi doručenými v období od 6.12.2013 do 2.1.2014

4)

Seznámení s dotacemi

5)

Poplatky za svoz odpadu v roce 2014
Navržené a zařazené doplňující body programu:

6)

C.

Stav cyklotrasy na Rohoznou – p. Krejčí
Plnění bodů programu:

Ad. 1) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání
1.1. - 1.11. 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
3.1. Přijata žádost CHKO Blanský les o umístění informační tabule k Národní
přírodní památce Rovná za Rovenským rybníkem. Zastupitelé nemají
námitek.
3.2. Přijata žádost Občanského sdružení Prevent o příspěvek na podporu realizace
služby v oblasti protidrogové politiky na místní úrovni, v souladu
s minimální sítí protidrogových služeb na území Jihočeského kraje.
Žádost byla zamítnuta v poměru hlasů: pro – 1x, proti – 5x, zdržel se – 1x.
3.3. Přijata a odsouhlasena žádost pana Kučery o výměnu bojleru.
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Ad. 4) Dotace
Všemi přítomnými bylo odsouhlaseno podání žádostí o dotaci na Krajský úřad
Jihočeského kraje.
- Žádost o dotaci na opravu památníku na návsi
- Žádost o dotaci na přeložení vodovodního potrubí a vybudování vodoměrné
šachty u vodojemu v Řepice
Ad. 5) Poplatky za svoz komunálního odpadu v roce 2014
Odsouhlasena cena za svoz komunálního odpadu pro rok 2014.
bílá známka (svoz 1x za měsíc) – cena 460,-- Kč,
modrá známka (svoz 1x za 14 dnů) – cena 970,-- Kč,
žlutá známka (svoz v zimě 1x týdně a v létě 1x za 14 dnů) – cena 1530,-- Kč.
Svozovým dnem zůstává úterý (při svozu 1x za 14 dnů úterý v sudém týdnu).
Poplatek za psa a cena stočného zůstává stejná, 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.
Ad. 6) Cyklotrasa 1260
P. Krejčí upozornil na havarijní stav cyklotrasy na Rohoznou, kde je cesta
rozježděná od vozidel Zemědělského družstva Přešťovice. Přítomní pověřili
starostu obce k jednání s družstvem, které by mělo cestu uvést do původního
stavu.
Zapsala: Pavla Rácová

Starosta: Ing. Martin Sokol

Ověřil: Ing. Vladislav Prokop, Vladimír Krejčí
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