Zápis z jednání zastupitelstva obce Rovná ze dne 5.1.2017
Přítomni: Ing. Jan Kudrle, Bc. Karel Sokol, Monika Kubařová, Pavla Rácová, Dana
Cimburková, Josef Topka, Jana Mrázová, Vladimír Krejčí
Omluveni: Jiří Nepodal

Zahájení zasedání zastupitelstva
Starosta zahájil jednání zastupitelstva konstatováním, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a
je usnášení schopné, neboť je přítomno 8 členů zastupitelstva obce. Čas zahájení: 19:00 hod.

A. Určení ověřovatelů zápisu:
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu p. Krejčího a sl. Mrázovou a zapisovatelkou
pí. Rácovou.
Návrh usnesení č. 1/1/2017
Zastupitelstvo obce Rovná určuje ověřovateli zápisu p. Krejčího a sl. Mrázovou.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 1/1/2017 bylo schváleno

B. Schválení navrženého programu:
Návrh usnesení č. 2/1/2017
Zastupitelstvo obce Rovná schvaluje následující program zasedání:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání
Seznámení s došlou poštou za období od 2.12.2016 do 5.1.2017
Seznámení se žádostmi doručenými v období od 2.12.2016 do 5.1.2017
Platby za svoz odpadu
Svatovítské varhany
Smlouva na zimní údržbu
Zvýšení odměny knihovnici
Stanovení odměn pro rok 2017
Kůrovcové dřevo v obecních lesích

Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 2/1/2017 bylo schváleno

C. Plnění bodů programu:
Ad. 1) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání
Předložen zápis z minulého zasedání zastupitelstva obce. K zápisu nebyly podány
žádné připomínky ani opatření.
Návrh usnesení č. 3/1/2017
Zastupitelstvo obce Rovná schvaluje zápis z minulého zasedání.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 3/1/2017 bylo schváleno
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Ad. 2) Pošta
Zastupitelstvo bylo seznámeno starostou obce s korespondencí za uplynulé
období a to od 2.12.2016 do 5.1.2017. Korespondence byla zaznamenána do
Podacího deníku.
- Fa Elektroinvest Strakonice s.r.o. – cenová nabídka na zpracování projekt.
dokumentace pro veřejné osvětlení
- KÚ JčK, odbor životního prostředí – Rozhodnutí o povolení výjimky
z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů
- Krajské ředitelství Policie Jih. kraje Obvodní oddělení Radomyšl –
Vyhodnocení bezpečnostní situace na území samosprávy obce za rok 2016
- MěÚ Strakonice, odbor vnitřních věcí – úhrada poplatku za zabezpečení
projednání přestupků dle veřejnoprávní smlouvy
- MěÚ Strakonice, stavební odbor – Kolaudační souhlas s užíváním stavby
„Stavební úpravy a přístavba objektu požární zbrojnice včetně napojení na
sítě technické vybavenosti a vyvážecí jímku“
- KÚ JčK – Oznámení o vyúčtování zálohy na dotace v rámci POV 2016
- Finanční správa – Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období
roku 2017
Ad. 3) Žádosti
3.1. Přijata žádost Oblastní charity Strakonice o poskytnutí finančního příspěvku
na rok 2017.
Návrh usnesení č. 4/1/2017
Obec poskytne Oblastní charitě Strakonice finanční příspěvek ve výši 5.000,-- Kč.
Výsledek hlasování: Pro – 8, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 4/1/2017 bylo schváleno

3.2. Žádost firmy Eko-Kom o vyplnění ročního dotazníku o nakládání
s komunálním odpadem v obci se zaměřením na tříděný sběr za rok 2016.
Vyplněný dotazník bude v řádném termínu odeslán.
3.3. Žádost paní Marie Fleissigové o vydání souhlasného stanoviska k výjimce ke
stavbě zastřešeného stání pro osobní automobily.
Návrh usnesení č. 5/1/2017
Zastupitelstvo nemá ke stavbě námitky a souhlasí s výjimkou na odstupovou vzdálenost
stavby „Zastřešené stání pro osobní automobily“ na pozemku č. 6/2 od pozemku
č. 426/4 v k. ú. Rovná.
Výsledek hlasování: Pro – 8, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 5/1/2017 bylo schváleno

4) Stanovení platby za svoz komunálního odpadu
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Projednány platby za svoz komunálního odpadu a výše ostatních poplatků a bylo
odsouhlaseno, že ceny zůstanou stejné jako v roce 2016.
Návrh usnesení č. 6/1/2017

Platby za svoz komunálního odpadu:
bílá známka (svoz 1x za měsíc)
cena 500,00 Kč
modrá známka (svoz 1x za 14 dnů)
cena 1 000,00 Kč
žlutá známka (svoz v zimě 1x týdně,
v létě 1x za 14 dnů)
cena 1 500,00 Kč
Svozovým dnem zůstává úterý (při svozu 1x za 14 dní je svoz 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. Platba za známku musí být provedena nejpozději do konce ledna
2017. Opožděné platby budou penalizovány 10% z ceny za každý započatý
měsíc prodlení. Od 1. 2. 2017 nebudou popelnice bez platných známek vyváženy.
Výsledek hlasování: Pro – 8, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 6/1/2017 bylo schváleno

5) Svatovítské varhany
Projednán projekt stavby nových varhan katedrály sv. Víta a všichni přítomní se
usnesli zapojit se do finanční sbírky vzniklé na jejich stavbu. Stavba nových
varhan má přispět k věhlasu svatovítské katedrály a slavné hudební tradici našeho
národa (více informací na http://www.svatovitskevarhany.com/cs).
Návrh usnesení č. 7/1/2017
Na stavbu nových varhan v katedrále sv. Víta bude přispěno částkou 1.000,-- Kč.
Výsledek hlasování: Pro – 8, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 7/1/2017 bylo schváleno

6) Smlouva na zimní údržbu
Zastupitelstvo bylo seznámeno se smlouvou na zimní údržbu s firmou SÚS
Jihočeského kraje. Smlouva č. ZIMA/06/16/ST/PNZ byla projednána a starosta
byl pověřen k jejímu podpisu.
7)Zvýšení odměny knihovnici
Návrh usnesení č. 8/1/2017
S účinností od 1.2.2017 se zvýší odměna za vedení místní knihovny na 1.000,-- Kč.
Výsledek hlasování: Pro – 8, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 8 /1/2017 bylo schváleno
Stránka 3 z 4

8)Stanovení odměn za výkon funkce pro rok 2017
Návrh usnesení č. 9/1/2017

Zastupitelstvo obce stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněných
členů zastupitelstva, neuvolněného předsedy kontrolního a finančního výboru,
neuvolněného místostarosty a neuvolněného starosty v maximální částce dle
přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění.
Změna výše odměn je platná od 1.2.2017.
Výsledek hlasování: Pro – 8, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 9/1/2017 bylo schváleno

Ad. 9) Kůrovcové dřevo
V obecní části Sedliny a ve Zbuši jsou kůrovcem napadené smrky a borovice,
zájemci o samotěžbu mohou podat písemné žádosti do konce ledna 2017.

Zasedání bylo ukončeno: ve 20:55 hodin
Zapsala: Pavla Rácová
Zápis byl vyhotoven dne 12.1.2017
Ověřovatelé:
Jana Mrázová
Vladimír Krejčí
Starosta:

.................................
.................................
Ing. Jan Kudrle …......................................................
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