Zápis z jednání zastupitelstva obce Rovná ze dne 8. 1. 2015
Přítomni: Ing. Jan Kudrle, Bc. Karel Sokol, Monika Kubařová, Josef Topka, Jiří Nepodal, Jana
Mrázová, Dana Cimburková,Vladimír Krejčí
Omluveni: Pavla Rácová

A.

Určení ověřovatelů zápisu:

Ověřovatelé zápisu: Monika Kubařová, Vladimír Krejčí

B.

Seznámení s programem:
1) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání
2) Seznámení s došlou poštou za období od 5.12.2014 do 7.1.2015
3) Seznámení se žádostmi doručenými v období od 5.12.2014 do 7.1.2015
4) Stanovení platby za svoz komunálního odpadu
5) Schválení rozpočtového opatření č. 9

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
V uvedeném období byly přijaty žádosti p. Švecové Barbory (3.1), p. Brabcové
(3.3) a p. Marouškové (3.2).
Ad. 3.1) Žádost p. Švecové Barbory o přidělení č.p.
Byla podána žádost p. Švecové Barbory o přidělení č. p. na dokončeném
rodinném domu. Zastupitelstvem bylo, po kontrole přidělených čísel, přiděleno
č.p. 113.
Hlasování: pro - 8, proti - 0.
Ad. 3.2) Žádost p. Marouškové
P. Maroušková podala žádost, aby byly osazeny žaluzie do obecní knihovny v
novém víceúčelové budově. Jedná se celkem o dvě okna. Zastupitelstvo souhlasí
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s osazením žaluzii. Bude vyzvána firma, aby provedla poměření včetně nabídky.
Hlasování: pro - 6, proti – 0, zdržel se hlasování - 2.
Ad. 3.3) Žádost p. Brabcové Hany – pronájem místnosti
Byla podána žádost p. Brabcové Hany na pronájem místnosti na obecním úřadě
pro provozování drobné činnosti. Zastupitelstvo souhlasí s pronájmem místnosti.
Hlasování: pro - 8, proti - 0.
Ad. 3.4) Nabídka f. ORNAMENTO – zpracování návrhu erbu, znaku a vlajky
Z předložených nabídek na zpracování návrhu erbu, znaku a vlajky včetně
projednání, byla zastupitelstvem firma ORNAMENTO. Zastupitelstvo souhlasí
a pověřuje starostu obce s podepsání smlouvy.
Hlasování: pro - 8, proti – 0.
Ad. 4) Stanovení platby za svoz komunálního odpadu
Odsouhlasena cena za svoz komunálního odpadu pro rok 2015.
bílá známka (svoz 1x za měsíc)

-

cena

500,00 Kč

modrá známka (svoz 1x za 14 dnů)

-

cena 1.000,00 Kč

-

cena 1.500,00 Kč

žlutá známka (svoz v zimě 1x týdně,
v létě 1x za 14 dnů)

Svozovým dne zůstává úterý (při svozu 1x za 14 dní od 18. týdne v 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, cena stočného činí 50,- Kč/osoba.
Známky a poplatky lze zaplatit na Obecním úřadě vždy ve čtvrtek v úředních
hodinách.
Ad. 5) Schválení rozpočtového opatření č. 9
Zasedání zastupitelstva schválilo rozpočtové opatření č. 9/2014.

Hlasování: pro - 8, proti – 0.
Zapsala: Jana Mrázová

Starosta: Ing. Jan Kudrle
Ověřil: Monika Kubařová, Vladimír Krejčí
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