Zápis z jednání zastupitelstva obce Rovná ze dne 7.11.2013
Přítomni: Ing. Martin Sokol, Pavla Rácová, Ing. Jan Kudrle, Hana Sokolová, Zdeněk Holman,
Vladimír Krejčí, Ing. Věra Dědíková
Omluveni: Ing. Vladislav Prokop, Jiří Nepodal

Určení ověřovatelů zápisu:

A.

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jan Kudrle, Ing. Věra Dědíková

Seznámení s programem:

B.
1)

Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

2)

Seznámení s došlou poštou za období od 4.10.2013 do 7.11.2013

3)

Seznámení se žádostmi doručenými v období od 4.10.2013 do 7.11.2013

4)

Seznámení s dotačním titulem DT 7 POV ze SoDP

5)

Seznámení s nabídkou datových služeb pro rok 2014

6)

Informace k dotaci na stavbu víceúčelového objektu

7)

Informace k úklidu obce

8)

Schválení rozpočtového opatření č. 7

9)

Informace k Územnímu plánu Rovná
Navržené a zařazené doplňující body programu:

10)

Archeologický průzkum v Sedlině – pí Dědíková

11)

Žádost o povolení zpevnění parkovací plochy – pí Rácová

C.

Plnění bodů programu:

Ad. 1) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání
1.1. - 1.5.

Bez připomínek

1.6. Audit hospodaření – Dle požadavků auditu byla upravena forma zápisu
z jednání zastupitelstva a každé rozpočtové opatření je schvalováno
jednotlivě a schválení je samostatným bodem zápisu.
1.7. – 1.10. Bez připomínek
1.11. Uzemnění sloupů – p. Vokáč byl seznámen s problémem a v současné
době provádí kontrolu uzemnění a příp. opravy
1.12.

Bez připomínek
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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 o umístění zrcadla na křižovatku u Mrázů, kde se kříží silnice
od Řepice a od rybníka. Napojení silnic je v ostrém úhlu a při vyjíždění od
rybníka vadí ve výhledu smrk a kaplička.
Umístění zrcadla bylo všemi přítomnými odsouhlaseno a bude řešeno
z grantu KUJCK společně s dalšími bezpečnostními prvky na komunikacích
v celé obci v roce 2014.
3.2. V souvislosti s plánovanou stavbou RD na pozemku č. 204/1 v k.ú. Rovná u
Strakonic byla přijata žádost pana Petra Cimburka o souhlas s výjezdem na
místní komunikaci pč. 645.
K přijaté žádosti bylo vydáno souhlasné stanovisko.
Ad. 4) Dotační titul DT 7 POV
Projednáno a schváleno zapojení obce Rovná v roce 2014 do dotačního titulu DT
7 POV administrovaného SoDP. Finanční prostředky budou určeny na nákup
vybavení budov ve vlastnictví obce.
Ad. 5) Datové služby
Jako zákazník firmy Otavanet obdržela obec Rovná nabídku na slevu 20 % na
základní tarif datových služeb při objednání předplatného na 12 měsíců.
Všemi přítomnými bylo objednání předplatného odsouhlaseno.
Ad. 6) Dotace
Starosta seznámil přítomné zastupitele s průběhem administrace dotace na stavbu
víceúčelového objektu. Aby byly náklady na vybudování parkoviště z hlediska
nároku na dotaci uznatelné v plné jejich možné výši, musí být plocha parkoviště
označena dopravní značkou „Parkoviště“ s dodatkovou tabulkou omezující
parkování jiným vozidlům než návštěvníkům nové části budovy víceúčelového
objektu. Zastupitelstvo s doplněním dopravního značení souhlasí.
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Ad. 7) Úklid obce
Projednán podzimní úklid obce. Brigáda na úklid proběhne v sobotu 16.11.2013
v 8:30 hod. Info obdrží občané do poštovních schránek.
Ad. 8) Rozpočtové opatření č. 7
Usnesení č. 1/11/13: Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 7 všemi
hlasy přítomných.
Ad. 9) Územní plán Rovná
V souvislosti s přípravami nového Územního plánu Rovná bylo stanoveno datum
veřejného ústního projednání ÚP, které proběhne ve středu 11.12.2013 v 17:00
hod. v sále budovy Obecního úřadu.
Ad. 10) Archeologický průzkum
V souvislosti s přednáškou o archeologickém průzkumu v Sedlině byl přednesen
návrh paní Dědíkové vybudovat z místa naleziště turistickou zajímavost.
Zastupitelstvo obce Rovná se tímto návrhem bude do budoucna podrobněji
zabývat.
Ad. 11) Zpevnění parkovací plochy
Projednána a schválena žádost paní Rácové o povolení zpevnit travnatou plochu
podél zídky u domu č. 6 betonovou zatravňovací dlažbou a vytvořit tak stání pro
automobil.

Zapsala: Pavla Rácová

Starosta: Ing. Martin Sokol

Ověřil: Ing. Jan Kudrle, Ing. Věra Dědíková

Stránka 3 z 3

