Zápis z jednání zastupitelstva obce Rovná ze dne 3.11.2016
Přítomni: Ing. Jan Kudrle, Vladimír Krejčí, Monika Kubařová, Josef Topka,
Jana Mrázová, Dana Cimburková
Omluveni: Pavla Rácová, Karel Sokol, Jiří Nepodal
Zahájení zasedání zastupitelstva
Starosta zahájil jednání zastupitelstva konstatováním, že zastupitelstvo bylo
řádně svoláno a je usnášení schopné, neboť je přítomno 6 členů zastupitelstva
obce. Čas zahájení: 19:00 hod.
A. Určení ověřovatelů zápisu:
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu pí. Cimburkovou a p. Topku a
zapisovatelkou sl. Mrázovou.
Návrh usnesení č. 1/11/2016
Zastupitelstvo obce Rovná určuje ověřovateli zápisu pí. Cimburkovou a p. Topku
Výsledek hlasování: Pro - 6, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 1/11/2016 bylo schváleno
B. Schválení navrženého programu:
Návrh usnesení č. 2/11/2016
Zastupitelstvo obce Rovná schvaluje následující program zasedání:
1) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání
2) Seznámení s došlou poštou za období od 7. 10. 2016 do 3. 11. 2016
3) Seznámení se žádostmi doručenými v období od 7. 10. 2016 do 3. 11.
2016
4) Pachtovní smlouva se ZD Přešťovice
5) Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
6) Návrh rozpočtu pro rok 2017
7) Návrh rozpočtu SMOOS pro rok 2017
8) Různé
Výsledek hlasování: Pro - 6, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 2/11/2016 bylo schváleno
C. Plnění bodů programu:
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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. 3/11/2016
Zastupitelstvo obce Rovná schvaluje zápis z minulého zasedání.
Výsledek hlasování: Pro - 6, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 3/11/2016 bylo schváleno
Ad. 2) Pošta
Zastupitelstvo bylo seznámeno starostou obce s korespondencí za uplynulé
období a to od 7. 10. 2016 do 3. 11. 2016. Korespondence byla zaznamenána do
Podacího deníku.
- MěÚ Strakonice, odbor životního prostředí – oznámení o zahájení
vodoprávního řízení na pozemku p. č. 58/1, p. Jiřího Hofmanna
- MěÚ Strakonice, odbor životního prostředí - rozhodnutí o nakládání
s vodami a povolení vodního díla na pozemku p. č. 58/1 p. Hofmanna
- MěÚ Strakonice, odbor stavební, oznámení o zahájení společného řízení
na základě žádosti p. Jiřího Hofmanna o vydání společného územního
rozhodnutí a stavebního povolení na provedení rodinného domu na p. č.
58/1.
- Oblastní Charita Strakonice – nabídka účasti na akcích pro seniory za
účelem seznámení s poskytovanými službami. Zastupitelstvo obce této
nabídky bude využívat dle pořádaných akcí.
- SOVT Radio spol. s r.o. – nabídka dotace na rekonstrukci veřejného
rozhlasu – nebude využito. Na základě předchozí nabídky bude
provedena pouze revize s následnou opravou dle výsledků revize.
- Krajský úřad JčK – byl vyhlášen dotační „Program obnovy venkova
Jihočeského kraje 2017“. Zastupitelé obce se vyjádří k možným dotacím
k využití v obci.
- MěÚ Strakonice, odbor životního prostředí – seznámení s rozhodnutím o
umístění stavby „Prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu, Rovná“
na pozemku p. č. 643 v k.ú. Rovná, které PROTOM Strakonice s.r.o.
Ad. 3) Žádosti
- Žádost sl. Ivety Cimburkové o povolení pokácení dřeviny (1ks jedle)
na pozemku p.č. 423/9.
Návrh usnesení č. 4/11/2016
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Zastupitelstvo obce Rovná povoluje pokácení dřeviny na p. č.423/9.
Obec vydá souhlas s kácením ve vhodném termínu.
Výsledek hlasování: Pro - 6, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 4/11/2016 bylo schváleno
Ad. 4) Návrh pachtovní smlouvy mezi OÚ Rovná a ZD Přešťovice.
ZD Přešťovice zastoupené předsedkyní představenstva Bc. Lenkou
Procházkovou a místopředsedou představenstva Ing. Bohuslavem Rodinou,
předložilo návrh pachtovní smlouva na pronájem obecních zemědělských
pozemků s výpovědní lhůtou 10 let.
Návrh usnesení č. 5/11/2016
Zastupitelstvo obce Rovná schvaluje návrh pachtovní smlouvy a pověřuje
starostu obce k podepsání smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro - 6, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 5/11/2016 bylo schváleno
Ad. 5) Schválení Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu
Starosta obce přednesl zastupitelstvu návrh Obecně závazné vyhlášky
Č. 1/2016 o nočním klidu. Návrh byl posouzen zástupci MV bez
připomínek.
Návrh usnesení č. 6/11/2016
Zastupitelstvo obce Rovná schvaluje obecně závaznou vyhlášku o nočním
klidu. Vyhláška bude zveřejněna na úřední desce obce po zákonnou lhůtu.
Výsledek hlasování: Pro - 6, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 6/11/2016 bylo schváleno
Ad. 6) Návrh rozpočtu pro rok 2017
Pro rok 2017 je navržen vyrovnaný rozpočet ve výši 2 500 000,- Kč na
příjmové i výdajové straně.
Návrh usnesení č. 7/11/2016
Zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtu obce Rovná pro rok 2017. Návrh
rozpočtu bude zveřejněn na úřední desce obce.
Výsledek hlasování: Pro - 6, Proti - 0, Zdrželi se – 0
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Usnesení č. 7/11/2016 bylo schváleno
Ad. 7) Návrh rozpočtu SMOOS pro rok 2017
Byl předložen návrh rozpočtu SMOOS na rok 2017.
Návrh usnesení č. 8/11/2016
Zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtu SMOOS pro r. 2017.
Výsledek hlasování: Pro - 6, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 8/11/2016 bylo schváleno
Ad. 8) Různé
- Obecní znak –
Na základě objednávky obce byly zpracovány návrhy obecního znaku obce
Rovná. Při výběru motivu chce zastupitelstvo požádat o názor i obyvatele
obce, proto budou návrhy, v nejbližších dnech rozneseny do schránek.
Prosíme tímto občany, aby označili motiv, který se jim nejvíce zamlouvá, a
poté jej vhodili do schránky Obecního úřadu a to nejpozději do 29. 11.2016.
Děkujeme za Váš názor, který bude hlasem poradním při rozhodování
zastupitelstvem obce.
- Brigáda na podzimní úklid – datum konání brigády je 19.11.2016, přesnou
informaci obdrží občané do poštovních schránek.
- Půbalovi – byla podána ústní žádost o pokácení kaštanu na vedlejším
pozemku, který poškozuje jejich nemovitost. Žádost bude projednána teprve
po předložené písemné žádosti a odborném posouzení stavu stromu.
- Betonové plotovky – na základě záměru o odprodeji nepotřebného
materiálu obce „betonových plotovek“, došla na obec žádost p. Mach o
koupi plotovek za cenu 100,00 Kč/ks.
Návrh usnesení č.9/11/2016
Zastupitelstvo schvaluje odprodej betonových plotovek p. Machovi za cenu
100,00 Kč/ks. Jedná se celkem o 32 ks.
Výsledek hlasování: Pro -5, Proti - 0, Zdrželi se – 1
Usnesení č. 9/11/2016 bylo schváleno
- Pí Kubařová jako taktéž zástupkyně ČSŽ obce předložila návrh zapojení
obce do celorepublikové akce Český Ježíšek– jedná se o nákup balónků,
vánočních přání, helia k naplnění včetně pronájmu nádoby a plnícího
ventilu. Akci organizačně zajistí ČSZ v součinnosti s dalšími složkami
obce. Akce proběhne dne 9.12.2016 a pozvánku obdrží občané do
poštovních schránek.
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Návrh usnesení č.10/11/2016
Zastupitelstvo schvaluje nákup balonků a plynu k jejich plnění, včetně
zaplacení pronájmu nádoby a plnícího ventilu.
Výsledek hlasování: Pro -6, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 10/11/2016 bylo schváleno
- Adventní trhy – dne 20.11.2016 od 14:00 proběhnou adventní trhy na
parkovišti na návsi. Pozvánku obdrží občané do poštovních schránek,
ale již je tímto zveme na účast.

Zasedání bylo ukončeno: ve 20:35 hodin
Zapsala: Jana Mrázová
Zápis byl vyhotoven dne 10.11.2016
Ověřovatelé:
Dana Cimburková .................................
Josef Topka
.................................
Starosta:

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